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معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه:

حجم صادرات فرآورده ها به کشورهای همسایه 
افزایش پیدا می کند

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزیر امور 
خارجه گفت: با ایجاد تسهیالت و مشوق ها 
حجم صــادرات فرآورده ها به کشــورهای 

همسایه بیشتر خواهد شد.
غالمرضــا انصاری معــاون دیپلماســی 
اقتصادی وزیر امور خارجه در پایان جلسه 
ستاد شــورای هماهنگی روابط اقتصادی 
خارجی با تاکید بر اینکه این جلسه، نهمین 

جلسه ســتاد در ســال جاری بود، گفت: موضوع اصلی این جلسه،  بحث 
صادرات بود.  همه اعضا تاکید داشتند که تمام ســازمان ها برای موضوع 
صادرات در کشور بسیج شوند.وی با اشــاره به اینکه تسهیل صادرات به 
تشــویق تولیدکنندگان کمک می کنــد، افزود: در جلســه امروز وزارت 
امورخارجه اعالم کرد، تمام امکاناتش را برای کمک به توســعه صادرات 

و تحقق اهداف وزارت صمت بسیج می کند.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین با اشــاره به گزارش معاون 
توسعه صادرات وزارت صمت در این جلسه، اظهار داشت: در این گزارش 
از اهداف صادراتی این وزارتخانه صحبت شــد؛ برنامه های خوبی ترتیب 
داده شده است اما باید تالش شود همه دستگاه ها به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در تحقق این اهــداف و برنامه ها کمک کنند.انصاری با اعالم این 
خبر که صادرات فرآورده ها به کشورهای همسایه افزایش می یابد، افزود: 

با ایجاد تسهیالت و مشوق ها حجم این صادرات بیشتر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از  گفتگوی خود با صداوســیما، گفت: همه اعضای 

جلسه متفق القول بودند که باید به تجهیزات گمرکی کشور کمک شود.
گفتنی است،  نهمین جلسه ســتاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به 
ریاست غالمرضا انصاری معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه 
در وزارت امور خارجه برگزار شــد.معاونان وزارت خانه های امورخارجه، 
صمت، اقتصاد و دارایی، نفت و بانک مرکزی به عنوان اعضای ثابت ستاد و 
معاون هر وزارت خانه یا رئیس و مدیر عامل هر سازمان ذیربط به موضوع 

مورد بحث در جلسات این ستاد حضور دارند.

صادرات

رئیس جمهور  در ستاد اقتصادی دولت:
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رئیس مجلس شورای اسالمی:

ودی تشکیل می شود وه ویژه رفع موانع جهش تولید به ز کارگر
خریدار   رئیس مجلس شــورای اسالمی 
از تشــکیل کارگروه ویژه رفع موانع جهش 
تولید که خواسته مقام معظم رهبری است، 

خبر داد.
 محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس 
شــورای اســالمی در نطق پیش از دستور 
خود، عید ســعید قربــان را به ملــت ایران 
تبریک گفت و افزود: عیــد قربان به معنای 
واقعی کلمه عید امتحان الهی و ســربلندی 
مؤمنان در عبور از دشــواری ها و امتحانات 

سخت است.
وی بیان کــرد: هــرگاه بتوانیم بــا ایمان 
کامل به وعده هــا و ســنت های خداوند از 
این دشــواری ها عبور کنیم، ایمان و قدرت 

جدیدی به دست خواهیم آورد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ملت ما پس از اتفاقات منجر به وقوع انقالب 
اسالمی، قدرت شگرفی پیدا کرد تا از انقالب 
محافظت کنــد و پس از عبــور از فتنه های 
ســالهای اول انقالب، توان پیــدا کرد تا در 
دفاع مقــدس دلیرانه در مقابل دشــمنان 

مقاومت کند.
قالیباف متذکر شــد: با ایستادگی مردم در 
مقابل انــواع فتنه های داخلــی، دهه های 
دوم و ســوم انقالب در مدت زمان کوتاه به 
چنان قدرتی دست یافتیم که پیچیده ترین 
نقشه های دشــمنان را توانســتیم خنثی 
کنیم و نظم جدیدی را در منطقه غرب آسیا 

برقرار کنیم.

در معرض امتحان بزرگ کارآمدی و 
 حل مشکالت معیشتی جامعه

 قرار داریم
وی افزود: در زمان فعلی هم دشمنان ایران 
برای آســیب اقتصادی به مــردم، طراحی 
پیچیده ای را انجــام داده اند و از همین روی 
اکنون در معرض امتحان بزرگ کارآمدی و 

حل مشکالت معیشتی جامعه قرار داریم.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی متذکر 
شــد: آموزه عید قربان به همه ما مسئوالن 
کشور این اســت که اگر به وعده های تخلف 
ناپذیر خداوند اعتمــاد کنیم و بدون نیرنگ 
و ظاهرســازی و به معنای واقعی کلمه اراده 
الهی را محقق کنیــم و همچنین فداکاری 
را ســرلوحه اعمال و رفتار خود قرار دهیم 
و خود را یکســره وقف مــردم یعنی وظیفه 
شــرعی خود کنیم، پیروزی ما حتمی است 
و با عبور از این مرحله، مــردم ایران قدرتی 
مضاعف خواهند یافت و از مشکالت کشور 

کاسته می شود.

مجلس قوی شرط الزم برای تحول در 
اقتصاد کشور است

قالیبــاف ادامه داد: نقش مجلس شــورای 
اســالمی و نماینــدگان برای عبــور از این 
مرحله دشوار اساســی و حیاتی است و اگر 
مجلس را متحول کنیم و پیگیر مشــکالت 
معیشــتی مردم باشــیم، موتــور تحول و 
مدیریت مشکالت در کشــور به حرکت در 
می آید و اگر مجلســی ضعیف داشته باشیم 

موتور پیشرفت کشور متوقف خواهد شد.
وی تأکید کرد: از همین رو، تحول مجلس و 
شکل گرفتن مجلس قوی و فعال شرط الزم 

برای تحول اقتصادی کشور است.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: خدا را 
شاکریم که نظارت مردم بر تمامی رفتارها و 
تصمیمات مجلس بسیار بیشتر از دوره های 
گذشته است و این را نعمت الهی می دانیم. 
نظــارت مردمــی را گامی اساســی برای 
پیشــرفت کشــور قلمداد می کنیم چرا که 
وقتی انتظار از فردی زیاد است و به اقدامات 
او امید داریــم، در مقابل او ســخت گیرانه 

عمل می کنیم.
قالیبــاف گفــت: توجه مــردم بــه تمام 
تصمیمات این دوره از مجلس نشان دهنده 
همین امیــد و انتظار عمومی اســت و همه 
ما نمایندگان در مقابل ایــن انتظار وظیفه 
شــرعی داریم و مطالبات مردم را ســرمایه 

واقعی این مجلــس می دانیم، قدردان دقت 
نظرها، مطالبات، نگرانی هــا و فریادهای از 
سر دلسوزی مردم هســتیم و از همه مردم 
تقاضا می کنیــم تا در ادامه نیــز همینطور 
مطالبه گرانه بر مجلس نظــارت کنند و به 
کوچک ترین نکاتی حســاس باشند و آن را 
با صدای بلند و رســا مطالبــه کنند تا قطار 
مجلس با کمک خود مردم درجه ای از ریل 

اصلی و قانونی خود زاویه پیدا نکند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 
سخنرانی روز عید سعید قربان، گفت: مقام 
معظم رهبری نکات مهمی درباره دو جریان 
تحریم و تحریف مطرح کردنــد که این دو 
جریــان، دو لبه قیچی هســتند تا مســیر 
پیشرفت ملت ایران را مسدود کنند و کشور 

را به فروپاشی اقتصادی برسانند.
قالیباف گفت: مســیر تحریم به دنبال قفل 
کردن اقتصاد کشــور و رســاندن دولت به 
وضعیت ورشکستگی کامل بوده است که به 
فضل خداوند محقق نشده و موفق نخواهد 

شد.
وی ادامه داد: برای به ســرانجام رســاندن 
جریان تحریم، جریان تحریف را آغاز کردند 
تا مطالبات مردم را بربایند و با وارونه نمایی 
و بازنمایی رســانه ای، خواسته های مردم را 
آن طور که مورد پسند دشمنان ملت ایران 
اســت نمایش دهند و با تحریــف واقعیات، 
کتمان قدرت کــم نظیر ایران اســالمی و 
القای حس نا امیدی و کرختــی، مردم را از 

ایجاد تحول نا امید کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
آنان به خوبی می دانند که تا جوانان کشــور 
به ایجاد تحول امیدوارند هــر توطئه ای را 
خنثی خواهند کرد. مشکالت و دشمنی ها 
وجود دارد و جریان های نفوذی به شــدت 
به دنبال خرابکاری هســتند اما بدانیم که 
تحول قریب الوقوع اســت. امیــد به آینده، 
افراد سســت عنصر، ناکارآمد، ناامید و یک 
جانشــین را از صحنه مدیریت کشــور در 

عرصه های گوناگون کنار خواهد گذاشت.
قالیبــاف تصریح کــرد: نیروهــای جوان، 
بااستعداد، خالق، امیدوار و انقالبی روی کار 
خواهند آمد و ناتوان هــا کنار خواهند رفت 
و افراد توانمند چــرخ تحول قریب الوقوع به 

نفع مردم را به حرکت درخواهند آورد.
وی بیان کــرد: جریان ســومی وجود دارد 
که دو جریــان تحریم و تحریــف را تکمیل 
می کنند که آن جریان ناکارآمدی است. این 
جریان مســئولیت ها را تصرف می کنند اما 
اولویت های کشور را پشت گوش می اندازند 
و باعث می شــوند که تحریم ها اثر بگذارند، 
تحریف ها واقعــی جلو کنند و کشــور را به 

سمت فروپاشی ذهنی سوق می دهند.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی گفت: 
ناکارآمدها می دانند که سوت حرکت قطار 
گام دوم انقالب اســالمی به حرکت درآمده 
اســت و دیگر جوانــان کارآمــد و انقالبی 
نخواهند گذاشت که آنان حرکت این قطار 

پرشتاب را ُکند کنند و ستون پنجم دشمن 
خبیث ملت ایران باشند.

مجلس یازدهم تحول را رقم خواهد زد
قالیباف گفت: ما خــود را متعهد می دانیم 
که این ریل گذاری را بــا دقت انجام دهیم و 
با جدیت بر اجرایی شــدن آن نظارت کنیم. 
انجــام تغییر اساســی نیازمنــد اراده های 
استوار است، مجلس یازدهم چنین اراده ای 

دارد و تحول را رقم خواهد زد.
وی تصریح کرد: در بُعــد نظارتی هم به طور 
شــفاف، دقیق و به روز بــر تمامی جزئیات 
نظارت خواهیم کرد و مطالبه گر اصلی توجه 

به اولویت های فوری اقتصاد خواهیم بود.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی یادآور 
شــد: از طرف دیگر، رهبر معظــم انقالب 
تشــکیل کارگروه ویژه رفــع موانع جهش 
تولید را از ســران ســه قوه مطالبه کردند 
که اعالم می کنــم به زودی ایــن کارگروه 
با حضــور جمعی از متخصصــان باتجربه و 
کارشناسان جوان تشکیل خواهد شد و روند 
فعالیت های آنان را که به تصمیم گیری های 
کالن جهت خواهد داد، به طور شــفاف به 

اطالع مردم خواهیم رساند.
قالیباف اضافه کرد: الزم اســت اشاره کنم 
که پروتکل های دقیق بهداشــتی در کنکور 
سراسری دکتری رعایت نشــد و متأسفانه 
به وعده های داده شــده در برگزاری کنکور 
دکتــری عمــل نشــد و بی توجهی هــای 
تأســف آوری در برگزاری آن کنکور وجود 
داشت که خود نیازمند بررسی های دقیق تر 

و پیگیری است.

تعویق زمان کنکور ضروری است
وی اظهار داشــت: این کوتاهی ها، نگرانی 
مردم در خصوص برگزاری کنکور سراسری 
را بیشــتر کــرده و بســیاری از نمایندگان 
شنونده نگرانی های والدین درباره سالمت 
فرزندان خود بودند. به نظر می رسد تعویق 
برگزاری زمان کنکور تا گذشــتن از دوران 
پیک کرونا و خنک تر شــدن هوا که امکان 
اســتفاده از به مدت چند ســاعت را میسر 

کند، ضروری باشد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تأکید کرد: 
ســالمت دانش آموزان عزیز مــا خط قرمز 
مجلس است و کمیســیون های بهداشت و 
آموزش وظیفه دارند تــا اطمینان از رعایت 
بهترین تصمیم در این خصوص و مطالبات 

مردم را از مسئوالن ذیربط پیگیری کنند.

افزایش ۲۰ هـزار مگاواتی 
ظرفیت تولید  برق کشور
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تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق می شود



بررسی تحوالت بازار ارز در هفته جاری

وج بی سر و صدای سوداگران از بازار ارز خر

رئیس جمهور  در ستاد اقتصادی دولت:

جهش اقتصادی براساس واقعیات باشد
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دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ 
اعالم شد

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور از صدور دســتورالعمل تعیین 
مالیات مقطوع بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل خبر 
داد. به نقل از ســازمان امور مالیاتی کشور این دســتورالعمل بر اساس 
قانون مالیات های مســتقیم و قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ و همچنین 
مصوبات ســتاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، 
تســهیل وصول مالیات و ایجــاد هماهنگی و وحدت رویــه در تعیین 

مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ صادر شده است.
بر این اســاس تمامی صاحبان مشاغل مشــمول در قانون مالیات های 
مســتقیم که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۳۹۸ 
حداکثر مبلغ ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، مشمول این دستورالعمل 
خواهند بود و در صورت تکمیل و ارســال فرم موضوع این دستورالعمل 
حداکثر تا پایان مرداد ماه ســال ۱۳۹۹ از نگهداری اســناد و مدارک 
موضوع قانون مالیات های مســتقیم اصالحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.
همچنین مشــاغل دارای مجوز فعالیتی که در ســال ۱۳۹۷ مشمول 
برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشــروط به 
حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸، می توانند 
از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی 

در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد.
همچنین در این دســتورالعمل، نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت 

آن مشخص شده است.

 جزئیات توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران
 و سازمان امور مالیاتی

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دســتورالعمل تعییــن مالیات مقطوع 
عملکرد سال ۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ 

قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی ابالغ شد.
ســعید ممبینی گفت: با پیگیری های انجام شــده در خصوص نحوه 
رســیدگی به تعیین مالیات ســال ۹۸ مؤدیان صنفی در نهایت توافق 

حاصل و سرانجام دستورالعمل این توافق اعالم شد.
وی افزود: بر این اســاس، مؤدیانی که تا ۳۰ برابــر معافیت مالیاتی )تا 
حدود ۹۹۰ میلیــون تومان( درآمد داشــته اند، می تواننــد از مزایای 
تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند. بدیهی است که همه مؤدیان می توانند 
که از ماده ۹۷ استفاده کرده و اظهارنامه بدهند که در این صورت، برابر 

اظهارات و اسناد و مدارکی که می دهند مالیاتشان تعیین می شود.
رئیس اتاق اصناف ایران  بیان داشت:  با توجه به شرایطی که اصناف در 
سال گذشته داشتند و نیز شرایط کلی اصناف خرد و کوچک، بسیاری 
از ایشان از امکان ثبت دفاتر و حفظ اســناد و حساب و کتاب برخوردار 
نبوده اند؛ لذا در طول این مذاکرات تاکید داشــته ایم که ایشان بتوانند 
در قالب تبصره ماده ۱۰۰ تعیین مالیات شــوند. با توافق انجام شده این 
افراد کمتر درگیر مراجعه به ســازمان امور مالیاتی خواهند شد و با یک 

تصمیم مالیات آنها تعیین می شود.
ممبینی اظهار کرد: بنابر دســتورالعملی که صادر شــده است تمامی 
مودیان صنفی اعم از گروه ســوم و دوم در صورتی که میزان فروش آنها 
زیر سقف تعیین شده باشــد، می توانند بنابر تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به 
تعیین مالیات خود اقدام کنند. افرادی که مالیات آن ها در ســال ۹۷ از 
صفر تا ۲.۵ میلیون تومان بوده، هیچ افزایشــی نخواهند داشت و همان 
مقدار مالیات برای سال ۹۸ ایشــان تعیین می شود. افرادی که مالیات 
آنها در ســال ۹۷ از ۲.۵ میلیون تومان تا ۵ میلیون تومــان بوده نیز۴ 
درصد افزایش داشــته، افرادی که بین ۵میلیون تا ۱۰ میلیون تومان 
بوده با ۸ درصد افزایش و افرادی که بیــش از ۱۰میلیون تومان مالیات 
۹۷ داشته اند می توانند با افزایش ۱۲درصدی نسبت به سال ۹۷مالیات 

خود را تعیین کنند.
وی تصریح کرد: این ضرایبی که تعیین شــده، نســبت به سال قبل از 
کاهشی برخوردار است که با توجه به رکود و سایر مشکالتی که در سال 
۹۸ اتفاق افتــاد در مذاکرات اتاق اصناف ایران و ســازمان امور مالیاتی 

مورد تاکید قرار گرفت.
ممبینی تاکید کرد: مؤدیانی که مایل نیســتند از تبصــره ماده ۱۰۰ 
اســتفاده کنند، می توانند در اجــرای ماده ۹۷ قانــون اظهارنامه خود 
را تســلیم کنند. همچنین مؤدیانی که پیش از ایــن، اظهارنامه خود 
را به ســازمان امــور مالیاتی داده اند نگران نباشــند. ایشــان چنانچه 
مایل هســتند در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ تعیین مالیات شــوند، اقدام 
اخیرشــان مالک خواهد بود. این امر در دســتورالعمل ابالغ شــده به 

صراحت قید شده است.

ونیکی   سهام عدالت اموات، الکتر
واگذار می شود

انتقال ســهام عدالت اموات به وراث پس از انجام مرحله دوم آزادسازی 
ســهام عدالت به اجرا می رســد بنابراین ورثه فعال بــرای پیگیری این 

موضوع مراجعه حضوری نداشته باشند.
 ســهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز حدود ۲۰ و ســهام عدالت یک 
میلیون تومانی نزدیک به ۴۰ میلیون تومــان ارزش دارد. این افزایش 
ارزش سهام عدالت باعث شده که بسیاری ها به دنبال احیای آن باشند. 

گروهی از این افراد وراث سهام عدالت هستند.
طبق اعالم شــرکت ســپرده گذاری مرکزی؛ دو میلیــون و ۵۰۰ هزار 
دارنده سهام عدالت در ۱۰ سال اخیر فوت شــده اند که سهام آنها باید 
تعیین تکلیف شود. از آنجایی که ارزش سهام عدالت چندین برابر شده 
و امکان فروش 6۰ درصد آن هم به وجود آمده، بســیاری از وراث برای 

تعیین تکلیف آن اقدام کرده اند.
اما فعال امکان انتقال و واگذاری ســهام عدالــت متوفیان وجود ندارد و 
وراث فعال هیچ مراجعه حضوری به کارگزاری ها و نهادهای مرتبط برای 
تعیین تکلیف این ارث نداشته باشند. البته باید یادآوری کرد که سهام 

عدالت بدون برگه انحصار وراثت قابل انجام نیست.      
طبق اعالم شرکت سپرده گذاری مرکزی، وراث سهام عدالت برای نقل 
و انتقال آن باید منتظر اطالعیه های ســپرده گذاری مرکزی باشند. در 
حال حاضر کارشناسان شرکت ســپرده گذاری مرکزی در حال انجام 
تســت های نهایی روی میز خدمت یکی از ســامانه های این شــرکت 
هستند تا تمامی فرایندهای انتقال سهام عدالت متوفیان غیر حضوری 

انجام شود.
سمات در تالش اســت تا در گام دوم فرایند آزادســازی سهام عدالت، 
وضعیت انتقال ســهام عدالت متوفیان را از طریــق الکترونیکی فراهم 
کند. هر چند که قرار بود در فاز دوم آزادســازی ســهام عدالت، انتقال 
ســهام عدالت متوفیان به اجرا برســد اما به به دلیل اینکه فروش ۳۰ 
درصد دوم به بعد از عید غدیر موکول شــد، این اقدام هم با تاخیر انجام 
می شود و پس از مرحله دوم آزادسازی ســهام عدالت، زیر ساخت های 
تعیین تکلیف ســهام عدالت متوفیان آماده و وراث می توانند نسبت به 

سهام عدالت اموات تصمیم بگیرند.  
وراث و مشموالن ســهام عدالت می توانند ســواالت خود در این باره را 
با شــماره تماس ۱۵6۹ پیگیری کنند و در شرایط شیوع ویروس کرونا 
نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت آخرین اطالعات از نحوه اقدام 

برای انتقال سهام عدالت اموات نیست.
الزم به ذکر اســت که تا زمانی که گواهی حصر وراثت صادر نشده عمال 
هیچ امکانی برای واگذاری سهام عدالت متوفی به سایر اعضای خانواده 

وجود ندارد.

بازار

 معاون ســازمان خصوصی ســازی گفت: مرحله سوم 
عرضه صندوق های ETF در آذرماه انجام می شود که 

شامل گروه خودرویی و فلزی خواهد شد.
حســن عالیی به آخریــن تصمیمات اتخاذ شــده در 
ارتباط بــا عرضه صندوق هــای ETF در بورس افزود: 
نخستین صندوق های ETF اردیبهشت ماه در بورس 

عرضه شد که تاکنون با رشد خوبی همراه است.
وی اضافه کرد: طبــق برنامه ریزی های صورت گرفته 
صندوق ETF دوم که شامل ســهام پاالیشی است تا 

پایان مرداد ماه پذیره نویسی خواهد داشت.
عالیی خاطرنشان کرد: اکنون در این زمینه با برخی از 

موانع قانونی و اجرایی همراه هســت که این 
مسایل در ابتدا باید مرتفع شود و بعد توسط 
وزارت نفت یا شــرکت پخــش و پاالیش به 
ثبت برسد.معاون ســازمان خصوصی سازی 
گفت: بعد از ثبت اولیه، پذیره نویسی عمومی 
بوسیله بورس انجام می شــود و در انتها رقم 
قطعی صندوق به ســازمان خصوصی سازی 

اعالم و به مردم منتقل خواهد شد.
به گفته وی، برنامه این اســت در صورتی که مشــکلی 

پیش نیاید تا پایان مرداد ماه این اقدام انجام شود.
معاون ســازمان خصوصی ســازی خاطرنشــان کرد: 

تاکنــون تصمیم گیــری در زمینــه عرضه 
مرحله چهارم عرضه صنــدوق ETF اتخاذ 
نشده و اطالعاتی در این مورد به طور رسمی 

منتشر نشده است.
 یکــی از برنامه های مهم پیــش روی دولت 
برای بازار ســهام، عرضه صندوق های قابل 
معامله )ETF( به بورس اســت که بسیاری 
از کارشناســان معتقدند ایــن اقدام دولــت در کنار 
دیگــر حمایت هایی که صــورت گرفتــه می تواند در 
ارتباط با عمق بخشــیدن به معامالت بــازار و جهش 
قیمت سهام شــرکت های دیگر تاثیرگذار باشد و این 

صندوق ها با هدف دسترســی اکثریت مــردم به بازار 
سرمایه و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده ها از سوی 
دولت عرضه خواهد شــد.با توجه به چنین تصمیمی، 
پذیره نویسی نخســتین مرحله واگذاری سهام دولتی 
در قالب صندوق های قابل معامله بورســی که شامل 
سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز 
و اتکایی بود از روز یکشــنبه )۱۴ اردیبهشت( آغاز و تا 
ساعت ۱6 )۳۱ اردیبهشت( ادامه داشت که با استقبال 
نزدیک به ســه و نیم میلیون ســهامدار روبرو شــد و 
تاکنون بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 

)ETF( در بورس است.

طی هفته های گذشــته قیمت برخی اقالم اساســی 
مورد مصرف خانــوار افزایش قابل توجهــی در مراکز 
سطح شهر داشته و صرفه خرید از میادین میوه و تربار 
و فروشگاههای زنجیره ای را به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده 

است.
طی هفته های گذشته قیمت برخی اقالم اساسی مورد 
مصرف خانــوار از جمله مرغ، گوشــت قرمز، حبوبات، 
برنج، میوه و … افزایش قابل توجهی در مراکز ســطح 
شــهر داشــته به عنوان مثال هم اکنــون قیمت هر 
کیلوگرم مرغ در مغازه های ســطح شــهر حدود ۱۹ 
هزار تومان و هر شــانه تخم مرغ ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
است. همچنین قیمت هر کیلوگرم شــقه بدون دنبه 
گوســفندی در مغازه ها بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان 

اعالم شده است.
اختالف قیمت این محصوالت در مراکز خرده فروشی 
و مراکز عمده فروشــی از جمله سازمان میادین میوه و 

تره بار قابل توجه است.

براســاس این گزارش به طور متوسط قیمت 
انواع میوه در میادین میوه و تره بار نسبت به 
سطح شهر ۳۰ درصد کمتر است. همچنین 
قیمت انواع ســبزی و صیفی جــات ۳۳.۵ 
درصد و انواع حبوبــات ۲۱.۵ درصد ارزان تر 

از سطح شهر است.
براین اســاس خرید مردم از میادین میوه و 

تربار و فروشگاه های زنجیره ای صرفه اقتصادی باالیی 
دارد و منجر به افزایش قدرت خرید خانوارها می شود.

شهرام جبارزادگان، ســخنگوی سازمان میادین میوه 
و تره بار از وفور عرضه میوه، گوشــت قرمز، حبوبات و 
… در غرفه های میادین میوه و تره بار خبر داد و گفت: 
به طور متوســط روزانه حداقل ۴۰ تن مرغ گرم و مرغ 
منجمــد در میادین میوه و تره بار توزیع می شــود و ما 
آمادگی این را داریم که هر چقدر مســئوالن مربوطه 
برای تنظیم بــازار مرغ اختصاص دهنــد، آن را توزیع 

کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

وی اضافه کــرد: در توزیع گوشــت قرمز نیز 
محدودیتــی وجود ندارد و تخــم مرغ نیز به 
تناســب میزانی که به ما اختصاص می یابد 

توزیع می شود.
این مقام مســئول افزود: هــم اکنون قیمت 
هرکیلوگرم ســیب گالب در میادین میوه و 
تره بار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، گیالس ممتاز 
۲۱ هــزار تومان، هلــوی ممتاز ۸۹۰۰ تومــان؛ انگور 
یاقوتی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومــان؛ طالبی ۳۷۰۰ تومان، 
خربزه مشــهدی ۴۳۰۰ تومان، هندوانــه با وزن بیش 
از ۴ کیلوگــرم ۲۳۰۰ تومان، موز آمریــکای جنوبی 
۱۱ هــزار و ۹۰۰ تومان، خیار رســمی و رویال ۳۹۰۰ 
تومان، گوجه فرنگی بوتــه ای ۲۸۰۰ تومان، بادمجان 
ممتاز ۲۹۰۰ تومان، کدو مسمایی ۵۷۰۰ تومان، سیب 
زمینی ۳۳۰۰ تومان، پیاز سفید و قرمز ۲۴۰۰ تومان، 
لوبیا سبز 6,۷۰۰ تومان و ســبزی های برگی ۳,۴۰۰ 

تومان است.

جبارزادگان قیمت هر کیلوگرم ران تازه گوســاله را 
نیز ۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان اعــالم و اضافه کرد: قیمت 
هر کیلوگرم سردســت تازه گوســاله ۸۷ هزار و ۷۰۰ 
تومان، ران تازه گوســفندی ۱۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان، 
سردســت تازه گوســفندی ۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان، 
مخلوط تازه ۹۹ هزار و ۸۰۰ تومــان، چرخ کرده تازه 
مخلوط 6۴ هزار و ۷۰۰ تومان، گوشــت مرغ تازه ۱۵ 
هزار و ۷۵۰ تومان و گوشــت مــرغ منجمد ۱۳ هزار 

تومان است.
به گفته این مقام مســئول قیمت هر شانه ۳۰ عددی 

تخم مرغ نیز ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان است.
جبارزادگان گفت: قیمت هر کیلوگرم نخود ۱۲ هزار و 
۵۰۰ تومان، لپه ۲۴ هزار تومان، عدس ۱۹ هزار و ۲۰۰ 
تومان، لوبیا چیتی ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان، لوبیا چشــم 
بلبلــی ۲۴ هــزار و ۵۰۰ تومان، لوبیا ســفید ۱۹ هزار 
تومان، لوبیا قرمز ۲۳ هزار تومان و میانگین قیمت برنج 

داخلی ۲۵ هزار تومان است.

ETF

خرید

خریدار  رئیس جمهور گفت: هدف اصلی 
در جنگ فرسایشــی اقتصــادی تحمیلی 
دشــمنان به این مرز و بوم، این اســت که 
مدیریــت کشــور در تصمیم گیری هــا و 

اقدامات دچار هیجانات و بی برنامگی شود.
 به نقــل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حجت االســالم حسن روحانی 
در یکصد و پنجاه و ششــمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، اظهار داشــت: 
رهنمودهــای مقام معظم رهبــری در روز 
عید قربان درباره مســائل اقتصادی کشور و 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه، 
دربرگیرنده راهبردهای اصلی و کالن کشور 
و راهگشــای سیاســت گذاران اقتصادی 
دولــت و تقویت کننده مدیــران اقتصادی 

است.
رئیــس جمهــور بــا تبییــن فرصت ها و 
چالش های اقتصــادی کشــور، گفت: بی 
تردیــد حرکت در مســیر رونــق و جهش 
اقتصــادی کشــور می بایســت مبتنی بر 
واقعیت های این عرصه بوده و نباید گرفتار 
تحلیل هــای غیــر واقع بینانــه برگرفته از 

بدبینی و سیاه نمائی باشد.
وی تصریح کــرد: واقعیت هــای اقتصادی 
کشور نشان دهنده آن است که با بهره گیری 

از توانایی هــا و ظرفیت هــای اقتصــادی و 
هماهنگی میان همه ارکان کشور و انسجام 
در مدیریت و اجــرای برنامه های هماهنگ 
می توان از تنگناهای بی ســابقه ناشــی از 
فشار حداکثری دشمنان خارج و در جنگ 

اقتصادی پیروز شــد؛ کما اینکــه تاکنون 
پس از گذشــت بیش از دو ســال و چندماه 
توانســته ایم بــه موفقیت هــای بزرگی در 
خنثی کردن توطئه دشــمنان دست پیدا 

کنیم.

در این جلســه نقشــه راه مدیریت اقتصاد 
کالن کشور در ۲6 محور ارائه و مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
روحانی با اشاره به نقشــه راه طراحی شده 
در اقتصاد کالن کشــور، گفت: هدف اصلی 

در جنگ فرسایشــی اقتصــادی تحمیلی 
دشــمنان به این مرز و بوم، این اســت که 
مدیریــت کشــور در تصمیم گیری هــا و 
اقدامات دچار هیجانات و بی برنامگی شــود 
و در همیــن زمینه ایجاد و القــاء انتظارات 
منفی و ترســیم آینده مبهم از فضای کشور 
در چارچــوب همین اهداف اســت که باید 
بــا تصمیم گیری های منطقی و بر اســاس 
داشــته های کالن و وفاق ملــی این توطئه 

دشمنان را نیز خنثی کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: دشــمنان انتظار 
داشتند پس از شیوع کرونا و محدودیت های 
ناشی از اعمال تحریم های غیر انسانی آنان، 
اقتصاد کشور دچار تالطم های شدید و غیر 

قابل کنترل شده و با خطر مواجه شود.
روحانی افــزود: آنچه امــروز علیرغم همه 
محدودیت ها و فشــارها بر مردم، در حوزه 
معیشــت، بازار ســرمایه و ارز، نقدینگی و 
ارائه تســهیالت به کسب و کارهای مختلف 
در جهــت تقویت تولید و تمرکــز بر تامین 
نیازهای اساســی مردم و مــواد اولیه تولید 
صورت می گیرد، حاصل لطف خدا و تالش 
شــبانه روزی برای سیاستگذاری، مدیریت 
ستادی و بخشی، همراهی مردم و عملکرد 

مثبت فعاالن اقتصادی کشور است.

خریدار  رصد تحوالت اخیر بازار ارز نشان 
می دهد، برخالف هفته های گذشته، دیگر 
از صف های طوالنی متقاضیان خرید ارز در 
مقابل صرافی ها خبری نیســت و همچنین 
پدیده کارت های ملی اجاره ای برای دریافت 
ارز ســهمیه ای نیز جذابیت خود را از دست 
داده اســت که این موضوع می تواند نشانه 
خروج آرام ســوداگران از بازار ارز و متعادل 

شدن قیمت ها در روزهای آتی باشد.
بازگشــت ۲.۵ میلیــاد دالر ارز حاصــل از 
صادرات به ســامانه نیما تنهــا طی ۱۰ روز 
ابتدایی ماه مرداد، واقعیتی است که رئیس 
جمهوری چهارشنبه گذشــته آن را اعالم 
کرد. اهمیت این عدد زمانی بیشتر می شود 
که بدانیم که پس از پایان ضرب االجل بانک 
مرکزی برای صادرکننــدگان متخلف، این 
آمار، امید بازگشــت تعادل و آرامش به بازار 

ارز را بیش از پیش تقویت می کند.

ناپدید شدن صف های خرید ارز
همچنان نمی توان شــرایط حاکــم بر بازار 
ارز را کامــال آرام توصیــف کــرد. آمادگی 
روانی برای افزایش مجدد قیمت ها، زمینه 
را مهیای ســوداگرانی ســاخته است که از 
نوســانات این بازار ســود می برند. همین 
آمادگی روانی در هفته های گذشــته، علی 
رغم رونــد رو به کاهش قیمــت ارز، پدیده 

کارت ملی اجاره ای را هم به بــازار ارز وارد 
کرد.

برای پاســخ گویی به نیازهای واقعی و آرام 
کردن بــازار، پیش از این مقرر شــده بود تا 
هر کارت ملی به صورت ســاالنه تنها مجاز 
به خرید معادل ۲۰۰۰ یورو باشد. اما پس از 
کاهش قیمت ارز از آخرین روزهای تیرماه 
برخی اقشــار، تحت تاثیر شایعات و به امید 
حفظ ســرمایه خود مبادرت به خرید ارز از 
صرافی ها کردند. تشــکیل صف های خرید 
ارز در مقابل صرافی های طی هفته گذشته 
حاکی از این تقاضا در بازار بود. در این میان 
برخی ســودجویان به فکر اجاره کارت ملی 
به امید خرید میزان بیشــتر ارز افتادند. در 
نتیجه، کارت ملی افــراد با قیمتی در حدود 

۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره می شد.
اما مشــاهدات خبرنگار از بازار روز شــنبه 
نشــان می دهد که عطش برای خرید ارز در 
هفته جــاری کاهش قابل توجهی داشــته 
اســت و دیگر از صف خرید مقابل صرافی ها 
نشــانی نیســت و فعال پدیــده کارت ملی 
اجاره ای، جذابیــت خود را از دســت داده 

است.

تغییر رفتار صرافی ها، از اشتیاق برای 
خرید تا خودداری از خرید

شــیوع بحران کرونا در کنار تحریم های 

آمریــکا علیــه اقتصــاد کشــور، تعادل 
تقاضــا و عرضــه در بــازار ارز را طی ماه 
های آغازین ســال ۱۳۹۹ به هم ریخت 
و به همین دلیل بانک مرکــزی با تعیین 
مشــوق هایی برای صادرکنندگان، آن ها 
را به بازگشــت هــر چه ســریعتر ارزهای 
حاصل از صادرات خود به بازارهای داخلی 

تشویق کرد.
 البتــه صادرگننــدگان متخلفــی هم که 
تا ۳۱ تیر نســبت به بازگردانــدن تعهدات 
ارزی سال های گذشــته خود اقدام نکرده 
بودند نیز بــا معرفی بانک مرکــزی، برای 
انجام برخوردهای حقوقی و قضایی الزم به 

مراجع مربوطه معرفی شدند.
همیــن اقدامــات در کنــار تــالش برای 
بازگرداندن ازرهای بلوکه شــده در برخی 

بانک های خارجی، باعث شــد تا بازار ارز که 
طی ماه های خرداد و تیــر دچار التهاب بود، 
در دو هفته اخیر به ســمت آرامش نســبی 

حرکت کند.
 بازگشــت بهــای دالر از حــدود ۲۵ هزار 
تومان به حدود ۲۰ هــزار تومان و توقف آن 
در این بازه قیمتی، نشانه ای از موفقیت این 

تالش هاست.
از نشانه های دیگر این تحول را می توان در 
مقایسه رفتار صرافی ها مشــاهده کرد. در 
روزهایی که بازار ارز شاهد التهاب و افزایش 
روز به روز قیمت ها بود، عمده صرافی ها در 
پاسخ به مراجعه مشتریان، اعالم می کردند 
تنهــا آمادگی خرید ارز از مشــتری دارند و 
از فروش خبری نیســت. اما دیروز و پس از 
اعالم رقم ۲.۵ میلیارد دالر از ســوی رئیس 
جمهوری، رفتار صرافی ها روندی معکوس 
داشت و مشــاهده خبرنگار نشان می دهد، 
عمده صرافان تنها حاضر به فروش ارزهای 
خــود هســتند و از مشــتریان خــود ارز 
نمی خرند.  همین مسئله موجب استیصال 
برخی از مشتریانی شــد که به دنبال فروش 

ارزهایی خود بودند.

تالش بانک مرکزی برای کنترل 
منطقی بازار ارز

رییس جمهوری در ســخنان چهارشــنبه 

هفته گذشته خود که در هیئت دولت مطرح 
شده بود، از حرکت خوبی در کشور خبر داد 
که برای مبارزه با التهاب آفرینی در بازار ارز 

شکل گرفته است.
 او تاکید کــرده بود باید نظارت در ســطح 
کالن و خــرد اضافه شــود و وزارت صنعت 
و دادگســتری وظیفــه نظارت بر بــازار را 
جدی تر پیگیری کنند تــا مقررات، قانون و 

چارچوب های قیمتی اجرا شود.
به اعتقاد گروهی از کاشناســان اجتناب از 
ارزپاشی گسترده در بازار ملتهب تیرماه ارز 
و تالش برای کنترل قیمت ها از طریق بازار 
ساز، اقداماتی اســت که طی سه هفته اخیر 
با اتکا به آن ها موفق به کنترل نســبی بازار 

شده است.
 البته به نظر می رســد تدابیر بانک مرکزی 
برای کنتــرل هیجان بــازار همچنان ادامه 
دارد و فاصلــه معنــادار و کم ســابقه میان 
قیمت خرید و فروش ارز هــای دالر و یورو 
در صرافی هــای بانکی، کــه دو روز کاری 
اخیر عمیق تر هم شــده و به حدود ۱۵۰۰ 
تومان رســیده اســت، از برنامه های آتی 
بازارســاز در بازار ارز خبر می دهد. امری که 
احتماال از جمله دالیل خودداری صاحبان 
صرافی های کشــور از خریــد ارز و تمایل 
آن ها برای فروش آســان تر و بیشــتر ارز به 

مشتریان است.

صندوق ETF سوم در آذرماه عرضه می شود

وشگاه های زنجیره ای صرفه  ۲۰ تا ۳۰ درصدی در خرید از میادین و فر
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معاون وزیر راه خبر داد
 اعالم اسامی مشموالن وام ودیعه مسکن 

تا ۲۰مرداد به بانک مرکزی
معاون وزیر راه و شهرسازی از اعالم اسامی واجدین شرایط دریافت وام 

ودیعه مسکن به بانک مرکزی تا ۲۰ مرداد خبر داد .
محمود محمودزاده در برنامه شبکه خبر، در خصوص زمان پرداخت وام 
ودیعه مسکن مستأجران و اینکه چه افرادی واجد شرایط برای دریافت 
این نوع از تسهیالت هستند، گفت: ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر متقاضی 
در مدت زمان یک هفته از ۴ تا ۹ مرداد برای دریافت وام ودیعه مســکن 

ثبت نام کردند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه از ۱۱ مردادماه پاالیش 
متقاضیان دریافت وام ودیعه مســکن آغاز شــده افزود: برنامه ریزی ها 
به گونه ای اســت که قبل از ۲۰ مردادماه اســامی واجدان شــرایط و 
مستأجران نیازمند حمایت های دولتی برای دریافت تسهیالت ودیعه 

مسکن به بانک های عامل معرفی شوند.
محمودزاده توضیح داد: در خصوص پرداخت وام ودیعه مســکن، ۱۹ 
بانک و مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی معرفی شدند که به زودی 
سهمیه هر بانک به تفکیک استان و شعبه مشــخص می شود و وزارت 
راه و شهرسازی افراد واجد شــرایط را به بانک های معرفی شده از سوی 
بانک مرکزی معرفی می کند تا واجدان شرایط در کمترین زمان ممکن 

تسهیالت را دریافت کنند.
خاطرنشان می شود بر اســاس اعالم بانک مرکزی، در حال حاضر ۳۲ 

بانک و مؤسسه اعتباری مجاز ایرانی در کشور فعالند.

حمایت بانک آینده از شرکت های دانش بنیان؛ 
گامی در راستای »جهش تولید« و اشتغال

بانک آینده در راســتای اولویت های خود، مبنی بــر حمایت از اقتصاد 
دانش بنیان، افزایش تولید و اشــتغال، برنامه هــای هدف مندی را در 

جهت تأمین مالی شرکت های خرد و متوسط، در دست اقدام دارد.
دســتاورد حاصل از این رویکرد، پرداخت ۸۸ )هشــتاد و هشت( فقره 
تســهیالت با رقمی بالغ بــر ۷۰۰۰میلیارد ریال طی ســال ۱۳۹۸ به 
شرکت های دانش بنیان بوده است. این بانک، هم چنین در طول همین 
مدت، بیش از ۴۰ )چهل( فقره ضمانت نامه با ارزشــی بیش از یک هزار 
میلیارد ریال، با شرایطی مناسب برای شرکت های مذکور، صادر نموده 
است. بر اساس این مســتندات، بانک آینده موفق شد به عنوان شریک 
استراتژیک صندوق شــکوفایی و نوآوری، رتبه نخست همکاری با این 

صندوق طی سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دهد.
بانک آینده همچنین در ســال ۱۳۹۹، مرحله سوم پرداخت تسهیالت 
با هدف حمایت از کسب وکارهای آســیب دیده از شیوع ویروس کرونا 
را آغاز کرده اســت. پرداخت تسهیالت مرحله ســوم با نرخ ۹درصد و 
بازپرداخت ۱۸ماهه و برای شــرکت های دانش بنیــان در نظر گرفته 
شده اســت. یادآور می شــود؛ از آغاز این تعامل تاکنون ۱۴۳ شرکت 

دانش بنیان از تسهیالت حمایتی بانک آینده، بهره مند شده اند.

آمادگی شبکه بانکی برای آغاز اعطای 20 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به مستاجران

رئیس کل بانــک مرکــزی از آمادگی شــبکه بانکی بــرای پرداخت 
تســهیالت کمکی به مســتاجران به محض اعالم مشخصات اشخاص 

واجد شرایط از سوی وزارت راه و شهرسازی، خبر داد.
 عبدالناصر همتی اعالم کرد تســهیالت کمکی به مســتأجران، تحت 
عنوان تســهیالت »مرابحه خریــد کاال وخدمات« بــه محض اعالم 
مشخصات اشخاص واجد شرایط از ســوی وزارت راه و شهرسازی، آغاز 

خواهد شد.
وی تاکید کرد: مبالغ این وام براســاس طبقه بندی شــهرها ۱۵ ، ۳۰ 
و ۵۰ میلیون تومان بــوده و به دو روش قابل پرداخت اســت. در روش 
اول، گیرندگان وام )مســتأجران( می توانند تســهیالت را یک ســاله 
دریافت کنند و صرفا ســود آن را ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل 
آن را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می توانند وام را ســه ساله 

دریافت کنند و در مدت ۳6 ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید مجدد بــر این موضوع که این وام 
صرفا کمکی است به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچ وجه وام ودیعه 
نیســت، تصریح کرد: در این وام مؤجران نقشی نخواهند داشت و کسی 
که وام را دریافــت می کند با بانک عامل طرف خواهــد بود و به تصمیم 

خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.
همتی افزود: اعتبــار تخصیصی برای این وام به صــورت کلی ۲۰ هزار 

میلیارد تومان است.

ح »بخشودگی جرایم« بانک مسکن   طر
تمدید شد

به دنبال شیوع ویروس کرونا و با هدف مساعدت مشتریان بانک مسکن، 
زمان اجرای طرح »میثاق« که با هدف بخشــودگی جرایم بانکی اجرا 

می شود، تا پایان مردادماه تمدید شد.
 به نقل از پایگاه خبری بانک مســکنـ  هیبنا، مالــک آزادیان، رییس 
اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مســکن با اشاره به اینکه بانک 
مسکن نهایت مساعدت با مشــتریان بدهکار را برای بخشودگی بدهی 
آنها بابت تاخیــر در پرداخت بدهی دارد، گفــت: طراحی طرح میثاق 
در سال گذشــته با هدف حمایت از مشــتریانی که به هر دلیل در یک 
مقطع زمانی موفق به بازپرداخت به موقع اقساط یا اصل تسهیالت خود 

نشده اند، صورت گرفت و این طرح از شهریور سال گذشته کلید خورد.
وی با بیان اینکه با توجه به شــیوع کرونا و شرایط خاص حاکم بر شبکه 
بانکی، پیش از این اجرای طرح میثاق تا پایان تیرماه ۹۹ تمدید شــده 
بود، گفت: با موافقت کمیســیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن، 
طرح میثاق برای بخشــودگی جرایم بدهکاران این بانک تا پایان مرداد 

۹۹ تمدید شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اســاس این طرح، مشتریانی که از ابتدای مرداد 
تمام یا بخشــی از مانده بدهی خود را چه به صورت استفاده درگاه های 
الکترونیکی و غیرحضــوری و چه به صورت حضوری در شــعب بانک 
پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم بانکی قبلی که بابت دیرکرد 

پرداخت در حساب آنها منظور شده است،   می شوند.
آزادیان یادآوری شــد: هیچ الزامی به ارائه درخواست مکتوب به شعب 
برای بهره مندی از مزایای طرح میثاق نیســت و صرفا با پرداخت تمام 
یا بخشی از بدهی معوق طی مرداد ماه، مشــتریان از مزایای این طرح 

بهره مند خواهند شد.
وی با بیان اینکه برخی از مشــتریان بانک مســکن در ماه های اخیر به 
دلیل رکود کســب و کارها از پرداخت به موقع اقســاط در برخی ماه ها 
بازمانده اند، گفت: مهلت باقی مانده از زمان اجرای طرح میثاق فرصت 
خوبی اســت تا جرایم منظور شــده در حساب این مشــتریان در ازای 

پرداخت بدهی سررسید گذشته قبلی صفر شود.
در قالب طرح میثــاق در صورت واریــز نقدی هر میــزان از مطالبات 
غیرجاری انواع تســهیالت پرداختی اعــم از انواع عقــود مبادله ای، 
مشــارکتی، وام قرض الحســنه و ... و همچنین مطالبــات مربوط به 
ضمانت نامه های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع 
قرارداد )حسب مورد 6 تا ۱۴ درصد از نرخ وجه التزام( به نسبت واریزی 

بدهکاران مورد بخشودگی قرار  می گیرد.

شعبه

خریدار  معــاون وزیر راه و شهرســازی 
از جزئیــات جدیــد احتمالــی وام ودیعه 
مســتأجران و تغییــر برنامه ریــزی این 
تســهیالت با هدف کمک بیشــتر به قشر 

مستأجر رونمایی کرد.
 بــازار رهــن و اجــاره مســکن در ۳ ماهه 
نخســت امســال با افزایش لجام گسیخته 
و تفاوتی فاحش در افزایش نرخ ها نســبت 
به بهار سال های گذشــته و زمان جابجایی 
مســتأجران مواجه شــده اســت؛ افزایش 
قیمت شدید که سبب شــد فشار سنگینی 
به اکثــر خانوارهای مســتأجر شــهری به 

خصوص در کالنشهرها وارد آید.
بر همین اســاس یکــی از مصوبات ســتاد 
ملی مبــارزه بــا کرونا، اعطای تســهیالت 
به مســتأجران بود؛ نخســتین طرحی که 
ارائه شــد، اعطای این تســهیالت تا سقف 
۲۰ هــزار میلیارد تومان از محــل ۷۵ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت ضــد کرونایی 
به مســتأجران به عنوان وام ودیعه مسکن 
بود. در این طرح قرار شــد بــه متقاضیان 
تهرانی این تســهیالت ۵۰ میلیون تومان، 
کالنشــهریها ۳۰ میلیــون تومان و ســایر 
شــهرها ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ 

درصد اعطا شود.

همتی: این تسهیالت، وام ودیعه 
نیست؛ کمک ودیعه است

در این تســهیالت کــه عبدالناصر همتی 
رئیــس کل بانــک مرکــزی نیز بعــداً در 
یادداشتی اینستاگرامی آن را وام »کمک« 
ودیعه مســکن نامیده بود نه ودیعه مسکن، 
قرار بود اصــل وام پس از یکســال به بانک 
عامل بازگردانده شود و مستأجر صرفاً سود 
آن را در اقســاط ماهانه ۵۴۱ هــزار تومانی 

)برای تهرانی ها( به بانک بازگرداند.
ثبت نــام پیامکــی تقاضــای دریافت این 
تسهیالت در هفته گذشــته انجام شد و ۲ 
میلیون و ۲۲۰ هزار نفــر در این طرح ثبت 

نام کردند؛ وزارت راه و شهرســازی مسئول 
شناســایی افراد مشــمول با اســتفاده از 
ســامانه های مختلف در اختیار این وزارت 
خانه و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

تعیین شد.

شرایط متقاضیان دریافت تسهیالت 
ودیعه مسکن

افراد متقاضــی نیز می بایســت فرم »ج« 
آنها سیز باشــد یعنی از تسهیالت مسکنی 
دولت در ســال های گذشــته اســتفاده 
نکرده و از سال ۸۴ به بعد مالک هیچ واحد 
مسکونی نبوده باشــند؛ خانوارهای ۵ نفره 
به باال، سرپرســتان خانوار و تحت پوشش 
نهادهــای حمایتی )بهزیســتی و کمیته 
امداد( در اولویت دریافت این تســهیالت 
هستند و قرار است از ۲۰ مرداد متقاضیان 
مشــمول به بانک های عامل کــه به گفته 
محمــود محمــودزاده معاون مســکن و 

ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ۱۹ نهاد 
پولی )بانک و مؤسســه اعتباری( هستند، 

معرفی شود.
با این حال شنیده شدن زمزمه هایی مبنی 
بر وجود ایراد فقهی )شــبهه ربوی( در این 
تسهیالت و نهایتاً اعالم ربوی بودن این وام 
از سوی برخی از مراجع عظام تقلید، سبب 
شد تا شــورای فقهی بانک مرکزی بار دیگر 
وارد این مبحث شده و نام آن را از وام ودیعه 
مسکن به وام مرابحه خرید کاال و خدمات با 
هدف رفع شبهه ربوی بودن این تسهیالت 

تغییر دهد.
اتفاقی که بــار دیگر با اعتراض رســانه ها و 
کارشناسان روبه رو شــد مبنی بر اینکه چرا 
باید اصل وامی که نــام خرید کاال و خدمات 
بر خود دارد، بــه بانک بازگردانده شــود؟؛ 
درنتیجه بــار دیگر قرار شــد تــا جزئیات 
جدیــدی از این تســهیالت اعالم شــده و 

شرایط وام ودیعه بازنگری شود.

بانک مرکزی شرایط جدید وام ودیعه 
مسکن را اعالم نکرد

قرار بودروز شــنبه ۱۱ مرداد بانک مرکزی 
جزئیات جدید وام ودیعه مســکن )مرابحه 
خرید کاال و خدمات( را اعــالم کند؛ اما این 
اتفاق رخ نداد. نهایتاً حســن روحانی رئیس 
جمهور در ســتاد ملی مبارزه با کرونا اعالم 
کــرد وام ودیعه مســکن با شــرایط جدید 
در اختیار مســتأجران قرار می گیرد؛ ولی 

جزئیات دیگری از آن را اعالم نکرد.

مهمترین تغییر وام ودیعه مسکن 
چیست؟

حال محمود محمودزاده معاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت 
وگویی اعالم کرده که یکی از پیشــنهادات 
وزارت راه و شهرســازی بــه بانک مرکزی، 
در اختیار مســتأجر قرار دادن اصل و سود 
تسهیالت مذکور اســت؛ حال آنکه پیشتر 

قرار بــود اصل وام بــه موجر داده شــود و 
مســتأجر فقط اقســاط آن را یک ســال 

پرداخت کند.
معــاون وزیر راه و شهرســازی در گفتگوی 
تازه خود گفته: در طرح پیشنهادی جدید، 
اقســاط وام ۵۰ میلیــون تومانــی ودیعه 
مســکن از ۱۲ ماه به ۳۰ ماه )دو سال و نیم( 
افزایش یافته اســت. البته وی توضیح نداده 
که در این پیشــنهاد تازه، نرخ ســود چند 
درصد خواهــد بود؛ ۱۳ درصــد قبل یا ۱۸ 

درصد.
بســیاری از مســتأجران ایــن نگرانــی را 
مطرح می کنند که آنها با توجــه به این واِم 
کمکی، خانه ای را اجــاره می کنند ولی اگر 
قرار باشد بعد از یک ســال، کل مبلغ وام به 
بانک بازگردانده شود آنها برای اجاره جدید 
در سال بعد از آن مشــکل خواهند داشت. با 
توجه به افزایش هزینه هــای زندگی، قطعاً 
مســتأجران نمی توانند در طول یک سال، 
هم اجاره بپردازند، هم قســط ســود وام را 
بدهند و هــم بتوانند برای اجاره ســال بعد 

پولی را پس انداز کنند.
محمودزاده درباره این موضوع گفته است: 
برای رفع این نگرانی مستأجران، تالش این 
است که طرح پرداخت وام اجاره حداقل به 
مدت ۳ سال اجرا شــود یعنی مستأجر تا ۳ 
ســال بتواند از این وام برای اجاره استفاده 

کند.

وام ودیعه فعاًل فقط برای قراردادهای 
اجاره با تاریخ بعد از ۴ مرداد!

محمودزاده گفته که در حــال حاضر وام 
ودیعه مســکن به آن دسته از مستاجرانی 
پرداخت می شــود که تاریخ امضای اجاره 
نامه شأن بعد از ۴ مردادماه باشد که با این 
حساب بسیاری از مستأجران علیرغم دارا 
بودن شرایطی که پیشــتر اعالم شده بود، 
از شــمول دریافت این وام حذف خواهند 

شد.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفــت: مالیات و 
جرائم مربوط به طرح اخذ مالیــات از خانه های خالی 
فقط مشمول واحدهای مســکونی واقع در شهرهای 

باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.
 محمدرضــا پورابراهیمــی در جلســه علنی مجلس 
شورای اسالمی و در جریان بررســی طرح دو فوریتی 
اصالح ماده ۵۴ مکــرر قانون مالیات های مســتقیم، 

گفت: این طرح شــامل کلیه افرادی اســت 
که در شهر و روستا خانه مســکونی دارند و 
صاحبخانه هــا مکلف هســتند که اطالعات 
خود را در ســامانه ثبت امــالک بارگذاری 

کنند.
وی بیــان کــرد: در صــورت تصویب این 

قانون، هر فردی که خانه مســکونی در شهر و روستا 

دارد، بایــد اطالعــات خود را در ســامانه 
ثبت کند که این اقدام منجر به شــفافیت 

اقتصادی می شود.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
مالیات و جرائم مربوط بــه طرح اخذ مالیات 
از خانه های خالی فقط به مالکان شــهرهای 

باالی ۱۰۰ هزار نفر تعلق می گیرد.

در ادامه جلســه، احســان خانــدوزی نایــب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف از در دستور 
کار قرار گرفتــن طرح مالیــات بر خانه هــای خالی، 

جلوگیری از احتکار خانه است.
وی بیان کرد: میزان احتکار مسکن در کشور ما بیشتر 
از استانداردهای بین المللی است و موجب عدم عرضه 

خانه به بازار شده است.

مالیات

شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مشمول مالیات از خانه خالی می شوند

به گزارش روابط عمومی شــرکت کشت و صنعت و 
دامپروری مغان،به منظور توســعه کشت دانه های 
روغنی و اســتفاده از پتانســیل های اقلیمی دشت 
مغان در عمــل آوری محصوالت مختلــف زراعی، 
امســال برای اولین بار محصول روغنــی کنجد در 
سطح 6 هکتار بعنوان محصول کشت دوم در اراضی 
شــرکت کشــت و صنعت و دامپروری مغان کشت 

گردید.
جــالل گلچیــن نائــب رئیــس هیئــت مدیره و 

مدیرعامل شــرکت با اشــاره به این مطلب اظهار 
نمودند، بــه منظورکشــت محصــوالت پربازده 
اقتصادی و همچنیــن مقاوم به کم آبــی و تأمین 
نیازهای داخلی کشــور به دانه های روغنی، امسال 
محصول کنجد از ارقام  زودرس در ســطح 6 هکتار 
بعنوان کشت دوم  بعد از برداشت محصوالت پاییزه 
در اداره زراعــی ۹  بصورت الگویی کشــت گردید 
که در وضعیت فعلی از ســطح ســبز مناسبی نیز 

برخوردار می باشد.

دانه های کنجد حاوی روغن بسیار باارزشی هستند 
این دانه ها ۵۵ درصد  روغــن و ۲۰ درصد پروتئین و 
همچنین مواد معدنی کلســیم، فسفر، آهن، سدیم، 
پتاســیم و ویتامین های A  ، تیامین، ریبوفالوین و 
نیاسین دارند و به همین دلیل یک منبع بسیار غنی 
از اســیدهای چرب ضروری و بعضی از اســیدهای 
آمینه   محسوب می شوند یکی از محصوالت قدیمی 
و پرارزش در کشور می باشد که موارد مصرف مهمی 

در صنایع غذایی و دارویی دارد.

مغان

وغنی کنجد در کشت و صنعت مغان برای اولین بار کشت دانه ر

استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی

بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۲۶درصد رشد کرد
خریدار   بدهی دولــت به بانک مرکزی در 
پایان خرداد ماه پس از کسر تنخواه بودجه 
۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیــارد تومانی بودجه 
۹۷ و ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اســناد 
به تعهد دولت، در مجمــوع به ۵6 هزار و 6۰ 
میلیارد تومان می رســد که نسبت به سال 
۹۱ معادل ۳۲6 درصد افزایش داشته است.

 بررســی وضعیــت بدهی دولت بــه بانک 
مرکزی در ســال های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ 
نشان می دهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار 
و ۱6۱ میلیــارد تومان به ۹6 هــزار و ۹۷۰ 

میلیارد تومان رسیده است.
اما در این رشــد ارقام بدهی دولت به بانک 
مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد 
که در صورت لحاظ کردن این نکات میزان 

رشد واقعی بدهی دولت تغییر می کند.
از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، 
۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومــان از این رقم 
اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک 
مرکزی »اســناد به تعهد دولت، اســنادی 
اســت که بابت مطالبات بانــک مرکزی از 
دولــت از طــرف وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شــده 
و بــه موجب مــاده ۸ قانون پولــی و بانکی 

کشــور )مصوب ســال ۱۳۵۱( بــه عنوان 
پشتوانه اسکناس های منتشره منظور شده 
است. بخشی دیگر از اســناد به تعهد دولت 
مربوط به ســفته هایی اســت که از سوی 
بانک مرکزی و بــه نیابت از دولت جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان ســهمیه دولت نزد 
صندوق بین المللی پول بــه امانت گذارده 
می شــود.« بنابراین این ۱۰ هــزار و ۵۷۰ 
میلیــارد تومان صرف هزینه هــای دولت و 

هزینه های بودجه ای نشده است.
همچنیــن در چارچــوب قانــون بودجه 
ســال ۹۷ دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان از 
بدهی خود به بانک هــا را با بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری ما نشــان 
می دهــد در ســال ۹۸ هم حــدود ۳ هزار 
میلیارد تومــان از بدهی بانک هــا به بانک 
مرکزی با بدهی دولت به بانک ها تهاتر شده 
اســت. با این اقدام ۳۷ هزار میلیارد تومان 
از بدهی بانک ها به بانک مرکزی به حساب 

بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.

  مالیات 9800 میلیارد تومانی
 بانک مرکزی

در قالب قانون بودجه ۹۷ بانک مرکزی بابت 

مابه التفاوت نرخ خریــد و فروش ارز و تغییر 
نــرخ ارز از حدود ۳۷۰۰ تومــان به ۴۲۰۰ 
تومان، موظف به پرداخــت ۹۸۰۰ میلیارد 
تومان مالیــات به دولت شــد. این تصمیم 
باوجود مخالفت بانک مرکــزی به تصویب 
نهایی رســید و در ســال ۹۷ بانک مرکزی 
۹۸۰۰ میلیارد تومان به حساب دولت واریز 
کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ این 
رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی 
در حســاب خود درج کرده اســت. درواقع 
این رقــم، رقم اختالفی بیــن دولت و بانک 

مرکزی است.
طبق قانــون محاســبات عمومــی دولت 

می تواند هر ســال ۳ درصــد از کل بودجه 
عمومی را در قالب تنخــواه از بانک مرکزی 
دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در مواقع 
خاص این تنخــواه تا 6 درصــد کل بودجه 

قابل افزایش است.
 در سه ماهه اول امســال هم بدهی دولت به 
بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل 
۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته 

است. 
با توجه به اینکه دولت موظف است تا پایان 
سال کل تنخواه را تسویه کند، در ارزیابی ها 

مورد استناد قرار نمی گیرد.
بنابرایــن در صورتی که این مــورد باال را از 
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کســر 
کنیم، کل بدهی دولت بــه بانک مرکزی به 
عدد ۱۹ هزار و 6۰ میلیارد تومان می رســد 
که نسبت به پایان ســال ۹۱ حدود ۵۹۰۰ 

تومان افزایش نشان می دهد.
اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم 
مشــاهده می شــود که دولت برای تامین 
منابع در موارد متعددی متوسل به بانک ها 
شده اســت. در این موارد به طور مشخص 
دولت به سراغ بانک های دولتی می رفت. به 
همین دلیل بانک ها هم برای جبران قرضی 

که دولــت داده اند، از بانــک مرکزی اضافه 
برداشت می کردند.

اینکه چقــدر از بدهی دولت بــه بانک ها 
ناشــی در این قالب شــکل گرفته اســت، 
مشخص نیست اما اگر این رابطه و حالت را 
در نظر بگیریم، درواقع دولت در سال های 
۹۲ تــا ۹۷ به طــور غیرمســتقیم از بانک 
مرکزی اســتقراض کرده اســت و تسویه 
بخشــی از بدهی دولت به بانک ها به روش 
تهاتر کــه موجب انتقال بخشــی از بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی به حســاب بدهی 
دولت به بانک مرکزی شده است را نباید از 
حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف 

کرد.
با پذیرش این گزاره، باید بدهی ایجاد شده 
دولت از محل تهاتر بدهــی بانک ها به بانک 
مرکزی را به حســاب رشــد واقعی بدهی 

دولت به بانک مرکزی منظور کرد. 
در ایــن چارچــوب، بدهی واقعــی دولت 
به بانک مرکزی در ســطح ۵6 هــزار و 6۰ 
میلیارد تومان قرار دارد که با این حســاب 
بدهــی دولت به بانــک مرکــزی در طول 
۷ سال گذشــته ۳۲6 درصد افزایش یافته 

است.



تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق می شود

افزایش ۲۰ هزارمگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

 افزایش ۲ درصدی قیمت نفت اوپک 
در ماه گذشته

قیمت انواع نفت در ماه گذشــته میالدی با رشد همراه بود. از همین رو، 
سبد نفتی اوپک نیز در جوالی، رشد دو درصدی را به ثبت رساند.

ماه گذشــته میالدی برای اغلب بازارهای نفتی، ماهی آرام به شــمار 
می رفت. در این ماه اگرچه قیمت نفت با نوســانات اندک همراه بود اما 
شــیب صعودی خود را حفظ کرد و اغلب نفت های شاخص دنیا با رشد 

چند درصدی قیمت معامالت خود را به پایان بردند.
اگرچه همچنان سایه شــیوع کرونا و ذخیره سازی گسترده نفت بر سر 

بازار نفت احساس می شود.
با وجود آن اما اســتمرار توافق کاهش تولید نفت از ســوی اوپک و غیر 
اوپک باعث شده تا طالی سیاه به قیمت های باالی ۴۰ دالر در هر بشکه 
واکنش مثبت نشــان دهد. موضوعی که امیدها را برای بازگشت قیمت 
نفت به باالی ۵۰ دالر در هربشکه طی ماه های آینده افزایش داده است.

از سوی دیگر،  هر چند که کرونا در جهان می تازد اما از گوشه و کنار دنیا 
خبر موفقیت کشف واکسن این ویروس به گوش می رسد.

واکســنی که می تواند نوید رونق اقتصاد در سراسر دنیا و افزایش تقاضا 
برای نفت باشــد. در تازه ترین اقدام نیز روسیه اعالم کرده تا کمتر از ۲۰ 
روز دیگر واکســن کرونا را به بازار عرضــه می کند.مجموع این عوامل 
باعث شــده تا قیمت نفت برنت در مــاه جوالی از ۴۲ دالر و ۳ ســنت 
در ابتدای این ماه به ۴۳ دالر و ۵۲ ســنت برســد که حکایت از رشدی 
۳.۵ درصدی د قیمت این نفت شاخص دارد.نفت شاخص آمریکا نیز با 
۱.۱ درصد افزایش از ۳۹ دالر و ۸۲ ســنت به ۴۰ دالر و ۲۷ در هر بشکه 
رسید.در این میان سبد نفتی اوپک نیز حدود ۲ درصد باال رفت و از ۴۲ 

دالر و 66 سنت به ۴۳ دالر و ۴۰ سنت افزایش پیدا کرد.
نکته ای کــه در این میان اهمیت ویژه دارد این اســت که تفاوت قیمت 
بین ســبد نفتی اوپک و نفت آمریکا حدود ۳ دالر اســت. این موضوع 
می تواند تمایل خریداران آســیایی را به واردات نفت از آمریکا افزایش 
دهد.آن هم در شــرایطی که کشــورهای اوپک به دلیل توافق کاهش 

تولید برای کنترل قیمت ها در بازار،  تولید خود را کاهش داده اند.
آمریکایی هــا در ماه های اخیــر محموله هــای نفت خام خــود را به 
کشورهای شرق آســیا از کره جنوبی گرفته تا چین صادر کرده اند و به 

دنبال جای پای محکم در بازار انرژی این کشورها هستند.

البته چین نیز در تالش است تا با نفت های ذخیره شده خود، در تعیین 
قیمت نفت اثر گذار باشــد و تاکنون نیز محموله هایی را به کره جنوبی 

صادر کرده است.

ایران می توانست هاب گازی CIS شود
احداث خط لوله عبور گاز از بســتر خزر اوال توافــق همه را می خواهد و 
دیگر اینکه احداث خط لوله در بستر دریا پرهزینه است، بنابراین دور از 

ذهن است در کوتاه مدت اتفاقی بیفتد.
خط لوله ترانس خزر پیشنهادی بود برای دور زدن روسیه و ایران جهت 
حمل گاز ترکمنســتان از طریق دریای خزر به جمهوری آذربایجان و 
اتصال آن به خطوط لوله مسیر اروپا. این خط لوله پیشنهادی با ظرفیت 
فرضی انتقــال ۳۰ میلیارد متــر مکعب گاز در ســال )۸۲ میلیون متر 
مکعب در روز( می تواند با متصل شــدن به خط لوله قفقاز جنوبی، گاز 
را به ترکیه و از این کشــور با اتصال به خط لوله طرح ریزی شــده ناباکو 
به جنوب شــرقی اروپا منتقل کند. اقدامی که حتما برای ایران و البته 
روســیه تبعاتی به جهت محدودیت در بازار گاز دارد، هر چند به گفته 
کارشناسان در میان مدت عملیاتی شدن آن دور از ذهن و نیازمند جلب 
نظر تمامی ذی نفعان حوزه خزر اســت، اما به لحاظ اینکه می تواند یک 
مسیر مهم تلقی شده و کشــورهای حوزه خزر را به بازاری بزرگ متصل 

 کند، قطعا جای تامل دارد.
مرتضی بهروزی فر درباره این خط لولــه احتمالی گفت: این خط لوله با 
عنوان ترانس خزر باید از بستر دریای خزر عبور کند بنابراین باید توافق 
تمامی کشــورهای حاشیه این دریاچه جذب شــود چون دریای بسته 
است، اگر دو کشور ترکمنستان و آذربایجان بنا داشته باشند با هم این 

کار را انجام دهند، شدنی نیست.
وی افزود: از طرف دیگر از طرف دیگر ترکمنســتان کشوری است که 
حجم قابل توجهی گاز برای صادرات دارد و با وارد شــدن به بازار چین 
بخش قابل توجی از ذخایر گازی خود را به این کشــور صادر می کند. از 
دیگر ســو اکنون صادرات گاز ترکمنســتان به ایران به صفر رسیده، از 
خط لوله  تاپی هــم در میان مدت و حداقل در ۵ ســال آینده نمی توان 

انتظاری برای احداث داشت.
این کارشناس حوزه گاز تاکید کرد: بنابراین احداث خط لوله عبور گاز 
از بســتر خزر اوال توافق همه را می خواهد و دیگر اینکه احداث خط لوله 
در بستر دریا پرهزینه اســت، بنابراین دور از ذهن است در کوتاه مدت 

اتفاقی بیفتد.
وی خاطرنشــان کرد: عــالوه بر موضوعــات توافق کشــورها و صرفه 
اقتصادی، مســلما روســیه مهمترین مخالف این خط لوله است چون 
تمایل ندارد کشورهای شرق شوروی سابق بتوانند براحتی به بازار غرب 
و اروپا دسترسی داشته باشند.بهروزی فر درباره تاثیر این خط احتمالی 
بر بازارهای آتی ایران نیز گفت: با توجه به اینکه شــرایطی که ما داریم 
فعال و در کوتاه مــدت صادراتی به غرب و اروپا نداریــم اما در بلندمدت 
می تواند بازار ما را محدود کند، از یک طرف ترکمنســتان می تواند به 
چین و از طرف دیگر وارد بازار اروپا شــود که در هر دو صورت مســلما 

بازارهای ما را محدود می کند.
وی ادامــه داد: هرچند در میان مــدت احداث خط لوله از مســیر خزر 
عملیاتی نمی شود، اما طبیعی است ما فرصت هایمان را بعد از فروپاشی 
شوروی سابق از دســت داده ایم و می توانســتیم هاب گذر نفت و گاز 

منطقه CIS از ایران به اروپا و حداقل به ترکیه باشیم.
این کارشــناس انرژی یادآور شــد: در هر حال هنوز رژیم حقوقی خزر 
نهایی نشده و اینکه دو کشــور با هم توافق کنند که کاری انجام دهند، 
عمال دور از ذهن است، عالوه بر این با توجه به تبعات زیست محیطی که 
خواهد داشت روسیه براحتی می تواند جلوی آن را بگیرد، بنابراین این 

خط فعال در حد یک ایده باقی خواهد ماند.

و نیر

 ســخنگوی صنعت برق گفت: هموطنــان می توانند 
بوسیله ســامانه بیمه مشــترکان برق، نسبت به ثبت 
درخواســت ها و خســارت های مالی، جانــی و نقص 
عضو ناشی از حوادث شــبکه برق اقدام کنند که پس از 
بررســی، ارزیابی و انتخاب بیمه گر در فرایند مناقصه، 
نســبت به پرداخت خسارت توسط شــرکت بیمه گر، 

اقدام می شود.
 »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: صنعت برق از سال 
۹۱ تاکنون برای جبران بخشــی از خسارت های وارده 
به مردم که در اثر اتفاق هادر شبکه رخ می دهد، تالش 

می کند.
وی اضافه کرد: براســاس قانون رقمــی معادل ۱۰۰ 
تومان در ماه از مشترکان شــهری و ۵۰ تومان در ماه از 
مشترکان روستایی اخذ میشود، براین اساس  چنانچه 
حادثه ای بــرای وســایل برقی رخ دهد یا خســارتی 
جانی به افراد وارد شــود، بیمه تا سقف تعیین شده در 

دستورالعمل ها، نسبت به جبران آن اقدام می کند.
ســخنگوی صنعت برق خاطرنشــان کرد: براســاس 
دســتورالعمل های ابالغی برای خســارت تجهیزات 

حداکثــر ۱۲۱ میلیون و ۲۸۰ هــزار ریال، 
آتش ســوزی و انفجار حداکثر چهار میلیارد 
و ۱6۹میلیون ریال، غرامــت فوت حداکثر 
چهار میلیارد و ۵۴۸ میلیــون ریال، غرامت 
نقص عضو حداکثر سه میلیارد و ۳۲ میلیون 
ریال و هزینه پزشــکی حداکثر سه میلیارد 
و ۲۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به آســیب 

دیدگان تعلق می گیرد.
رجبی مشهدی گفت: شــرکت توانیر به نمایندگی  از 
همه شــرکت های توزیع نیروی برق کشــور نســبت 
به انتخاب شــرکت بیمه گر اقدام مــی کند، برگزاری 
مناقصه جهت انتخاب شــرکت بیمه گر، پس از ابالغ 
قانون بودجه انجام می شــود و ترتیبات مناقصه نیز با 
توجه به حساســیت موضوع که حقوق مردم را شامل 
می شود، پس از تهیه اســناد و جزئیات مناقصه، انجام 

می شود. 
وی گفت: روند ذکرشــده در صورتی که نیاز به تمدید 

نباشد، ۴۵ روز به طول می انجامد.
ســخنگوی صنعت برق گفــت: صنعت بــرق با توجه 

به شــرایط مورد اشــاره و زمانی که انتخاب 
شرکت بیمه گر نیاز دارد که گاه تا نیمه سال 
نیز به طول می انجامد، به منظور جلوگیری 
از تضییع حقوق مشــترکان ، نســبت به راه 
اندازی ســامانه بیمه مشــترکان به آدرس 
http://bime.tavanir.org.ir اقدام کرده 

است .
به گفته رجبــی مشــهدی، هموطنان با اســتفاده از 
این سامانه می توانند نســبت به ثبت درخواست ها و 
خسارت های مالی، جانی و نقص عضو  ناشی از حوادث 
شــبکه برق اقدام کنند که پس از بررســی، ارزیابی و 
انتخاب بیمه گر در فرایند مناقصه، نسبت به پرداخت 

خسارت توسط شرکت بیمه گر، اقدام می شود.
ســخنگوی صنعت برق با بیــان اینکــه ۹۸ درصد از 
خســارات در حوزه برق مربوط به نوسانات و خسارات 
ناشــی از تجهیزات برقی و بقیه موارد مربوط به نقص 
عضــو و انفجار اســت، تاکید کــرد: نــکات ایمنی از 
سوی مشــترکان باید  جدی گرفته شــود و در صورت 
فرسودگی شبکه برق، با کمک افراد متخصص  نسبت 

به رفع فرسودگی اقدام و از بروز خسارت و تلفات جانی 
و مالی جلوگیری کنند.

رجبی مشــهدی همچنین ضمن تاکیــد براین که 
نگهداری شــبکه های داخلی منازل و ســاختمان ها 
به عهده مشترکان اســت و آنها مالک کنتور و شبکه 
های داخلی ساختمان محســوب می شوند، به همه 
مشــترکین برق توصیه کرد: نســبت به رســیدگی 
و بررســی شــبکه های داخلی ســاختمان توســط 
متخصصان و کارشناســان خبره اقدام و همچنین از 
دســتگاه های محافظ برای وســایل برقی استفاده 

کنند.
وی در عین حال برخی اتفاق های شبکه را نیز ناشی از 
استفاده های غیرمجاز از برق بیان کرد و گفت: استفاده 
های غیرمجاز از برق)برق دزدی( باعث ایجاد نوســان 
در شبکه های برق می شــود و همین امر ممکن است 
به وسایل مشترکان آســیب وارد کند که در این زمینه 
ازهمه مردم درخواســت کرد که با مشــاهده چنین 
مواردی، ضمن تماس با شــماره تلفن ۱۲۱ اداره برق 

منطقه خود را در جریان قرار دهند.

برق

خریدار   وزیر نیرو گفــت: علیرغم اینکه 
درآمدمان نسبت به دوره قبل از محل نفت 
کاهش پیدا کرده اما تــا پایان همین دولت 
۲۰ هزار مگاوات نیــروگاه جدید وارد مدار 

می کنیم.
رضــا اردکانیان، وزیــر نیرو گفــت: البته 
کمک های بودجه عمومی دولت، تسهیالت 
بانکی، منابع ارزی و فرصت ها هم هست اما 
در مقایسه با خیلی از دستگاه های خدماتی 
بخش عمــده ای از بار گــردش این صنعت 
وسیع بر عهده خود مصرف کنندگان است 
و احســاس نزدیکی فراوانی بــا خود مردم 

داریم.
وی با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت 
مصرف آب و برق به ویژه در شرایط کرونایی 
اظهار داشــت: ســعی کردیم همــکاران 
خامــوش کادر درمانــی کشــور در تأمین 
آب و بــرق مطمئــن باشــیم؛ بــا توجه به 
نقش اساســی ای که آب در بهبود شــرایط 
بهداشتی دارد و ضرورت رعایت مالحظاتی 
که از ناحیه تیم درمانی و بهداشــتی کشور 
توصیه می شود و نیز برق که هم همه جا مهم 
است بویژه در شــرایطی که بیمارستان ها و 
مراکز درمانی نیازمند برق مطمنئن و پایدار 
برای ارائــه خدمت هســتند و اگر همراهی 
مــردم و ارتباط خوبی که برقرار شــد، نبود 
و نقشی که رســانه ها در تحکیم این ارتباط 
داشتند تابستان امسال باید مشکالت جدی 
تری می داشتیم. چرا که تابستان زودرسی 
بود و از اواســط خرداد با دمای باال تابستان 
شــروع شــد اما متکی به تجربه خود در دو 

سال گذشته بودیم.
به گفته این مقام مســؤول اگــر آمار حدود 
۱۵ ســال اخیر را نگاه کنیم هر سال به طور 
متوسط اوج بار ما نســبت به سال ماقبل آن 
۵ درصد افزایش داشته است و این به معنای 
چند هزار نیاز به ظرفیت ســاخت نیروگاه 
جدید است. برای اینکه فقط زمان اوج بار را 
پاسخگویی کرده و خاموشی نداشته باشیم، 
در نخستین تابســتان )تابستان ۹۷( موفق 
شــدیم این میزان رشــد را به زیر ۳ درصد 
کاهش دهیم و در تابســتان ســال گذشته 
این رقم هم به یک درصد کاهش داده شــد. 
یعنی تابستان ۹۸، برنامه صفر ۹۸ ما یعنی 
خاموشی صفر در تابســتان ۹۸ با اوج باری 
که رشــد آن فقط یک درصد نسبت به سال 

قبل بود سپری شد.

هر سال حدود یک میلیون مشترک 
جدید برق داریم

اردکانیان گفت: هر سال حدود یک میلیون 
مشــترک جدید داریم که باید به اینها برق 
بدهیم. سال جهش تولید اســت و طبیعتاً 
واحدهای تولیدی کشــور فعال تر به میدان 
می آیــد، شــرایط تحریم اســت و همه به 
دنبال فعــال ســازی همــه ظرفیت های 
کشــور هســتیم که این نیازمنــد انرژی 
اســت که هدف نخســت ما افزایش عرضه 
انرژی و در قبال آن امــکان صادرات و انجام 
تعهداتی اســت کــه در قراردادهای تبادل 
انرژی داریم و منبع ارزی برای صنعت برقی 
است که در شرایط تحریم بخش عمده ای از 
نیازهای ارزی خود را بایــد از این راه تأمین 
کند و کاهــش اوج بار یعنی بــه گونه ای که 
در تابستان نه تنها خاموشــی ندهیم بلکه 
بتوانیــم بدون لطمــه به تولید بــا افزایش 
عرضه انــرژی، برقراری صــادرات با اوج بار 

کمتری داشته باشیم.

امسال به نقطه ای نرسیدیم که رسمًا 
اعالم کنم اوج بار 99 سپری شد

وزیر نیرو گفت: امسال به نقطه ای نرسیدیم 
که رســماً اعالم کنم اوج بار ۹۹ سپری شد 

اما با احتمال بســیار باال، امسال هم افزایش 
اوج بار ما نسبت به ســال قبل از یک درصد 
تجاوز نخواهد کرد در حالــی که به صنایع 
بزرگ بیــش از ۱۰ درصد انرژی بیشــتری 
دادیم. وقتی که صنایــع بزرگ و واحدهای 
تولیدی ما درخواســت انرژی دارند به این 
معناســت که خط های تولید اضافه شده و 

واحدها فعال شده اند.
اردکانیان افزود: امســال ۴.۳ درصد انرژی 
بیشتری به بخش کشاورزی داده شده است 
و به طور متوســط عرضه انرژی رشــد ۴.۵ 
درصدی داشته است. ما توانستیم هم انرژی 
بیشــتری را عرضه کــرده و اوج بار کمتری 
داشــته باشــیم که این به دلیل همراهی و 
همکاری ای بوده که صورت گرفته است. در 
بخش خانگی توانستیم حدود ۴۰۰ مگاوات 
را توسط شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها مدیریت کنیم و بــا ارتباط خوبی که 
با مردم برقرار و اطالع رســانی خوبی که در 
مناطق مختلف کردند و مــردم با اعتمادی 

که داشتند همراهی کردند.
وزیر نیــرو بــا بیان اینکــه به هیــچ وجه 
خاموشــی به معنای کمبود تولید در مقابل 
میزان تقاضا در ســال گذشــته و امســال 
نداشتیم گفت: در عین حال سیستم انتقال 
و توزیع دچار اختالل می شــود و مشکالتی 

پیش می آید که سریعاً رفع می شود.

 خاموشی ها به دلیل صادرات
 نبوده است

اردکانیان با رد این موضوع که خاموشــی ها 
در اســتان های جنوبی کشور به دلیل عمل 
به تعهدات انرژی بوده اســت اظهار داشت: 
اولویت ما مصارف داخلی اســت و بخشی از 
تعهداتی که برای صــادرات داریم از محل 
واردات تأمین می شــود. با تمام کشورهای 
همســایه امکان تبــادل انــرژی داریم، از 
برخی انــرژی می خریم و بــه برخی دیگر 

می فروشیم.
وی گفت: اینکه ایران به عنوان کانون اتصال 
و هاب انرژی منطقه می خواهد ظاهر شــود 
یعنی می خواهــد از ســرمایه گذاری ده ها 
ســاله خود در ایجــاد شــبکه های انتقال 
اســتفاده کند و به هیچ وجه موضوع برخی 
اختالل های فنی در شبکه ۸۳ هزار مگاوات 
کشور به این معنا نیست که به خاطر اقالمی 

از صادرات انرژی بوده است.
وزیر نیرو با اشاره به میزان باالی بهره مندی 
شهری و روستایی از انرژی در کشور گفت: 
قطعاً مشکل توانایی های فنی نیست، کشور 
ما از این حیــث توانمند و صنعــت برق ما 
صنعتی متکی به خودش اســت و به لحاظ 
علمی و دســتاوردها، جــزو مجموعه های 

قابل عرضه در ســطح جهان است. ظرفیت 
وسیعی در کشــور برای طراحی، ساخت و 

نصب تجهیزات وجود دارد.
وی درباره مصرف کننده های عمده برق در 
کشور گفت: مشکلی اگرهست بدون تردید 
در منابع مالی اســت. باید به سمت برخورد 

جدی و منصفانه با این مساله رفت.

طلب ۴5 هزار میلیارد تومانی صنعت 
برق از دولت

این مقام مسؤول اظهار داشت: هر کیلووات 
ســاعت انرژی حدود ۱۴۰ تومــان بدون 
احتساب قیمت ســوخت هزینه می برد اما 
آنچه دریافت می شــود به طور متوسط ۵۰ 
درصد قیمت تمام شده اســت و رقم بسیار 
بزرگی از محل این تکلیفی که بر ما می شود 
که به آن مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام 
شده اســت حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان 
است که صنعت برق از دولت طلبکار است. 
همین حدود هم به پیمانکاران، سازندگان 
و عرضه کنندگان بــرق در بخش خصوصی 

بدهکار است.
وی تصریح کرد: مصــرف کننده های عمده 
ما نباید بیش از این پشــت ســر بخش های 
به لحاظ اقتصــادی ضعیف پنهان شــوند. 
واحدهای بزرگی در صنعت کشــور داریم 
که در ســال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان 
سود دارند و بخش عمده ای از این را از بابت 
یارانه وســیعی انرژی حاصل می کنند. چرا 
این ها کــه محصوالت تولیدی خــود را در 
داخل کشــور حتی به قیمت جهانی عرضه 
می کنند نباید به قیمت تمام شــده عرضه 
کننــد؟ باید با کمــک مقام های مســول، 
قانون گذار و دولت این مساله را برطرف و از 
منابع حاصل شده به بازسازی شبکه انتقال 
و توزیع و اســتفاده از کابل های خودنگهدار 
در شــهرها، حفظ محیط زیســت و قطع 
نکردن درختان و زیباسازی مبلمان شهری 

استفاده کنیم.

یارانه ها نباید موجب پرمصرفی و 
بدمصرفی شود

وزیر نیرو تاکید کــرد: یارانه ها نباید موجب 
پرمصرفی و بدمصرفی در مصرف کنندگان 
شود. مجلس ســرحال و برانگیزه ای اکنون 
در کنــار دولــت اســت و صحبت هایی با 
اعضای کمیســیون انرژی داشــتیم و فکر 
می کنم یکی دو مــاه آینده که کــم کم به 
ســمت تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۰ برویم، 
فرصت خوبی اســت که با همفکری نزدیک 
بــا نمایندگان مــردم در مجلس شــورای 
اســالمی، ســاز و کارهایــی بــرای قانون 
بودجه ۱۴۰۰ در نظــر بگیریم و در آن یکی 

از جدی ترین اولویت ها حمایــت واقعی از 
بخش های ضعیف و نیازمند و رعایت اصول 
کمک و پرداخت یارانه منطقی به آنها است، 
اما بخش هایی کــه جــزو صادرکنندگان 
هســتند و وظیفه خودمــان می دانیم که 
انرژی مورد نیاز آنها را تولید کنیم که چرخ 
تولید و اشتغال کشور متوقف نشود و توسعه 
هم پیدا کند بپذیرند که باید به فکر پایداری 
این صنعت هم باشند تا سرمایه گذاری های 
خودشــان در معرض خطــر و تهدید قرار 

نگیرد.

افزایش ظرفیت تولید برق با وجود 
کاهش درآمد نفتی

وزیــر نیــرو اظهــار داشــت: ما بــا اینکه 
درآمدمان نســبت بــه دوره قبــل از محل 
نفت کاهــش پیدا کرده اما تــا پایان همین 
دولت ۲۰ هزار مــگاوات نیروگاه جدید وارد 
مدار می کنیم. آنچه به عنــوان وزیر نیرو و 
همکارانــم مطرح اســت اســتفاده از ذره 
ذره منابع کشــور اعم از انســانی و حرکت 
در جهت کاهش ها اعم از کاهــش اوج بار، 
کاهش تلفات شــبکه و.. است و این کاهش 
چه مخالف و چه موافق هــر پیمان جهانی 
باشــد به آن وقعی نمی گذاریم و منافع ملی 

را دنبال می کنیم.
اردکانیــان همچنیــن اظهــار داشــت: 
ســازمان های دولتی باید نســبت به سال 
قبل مصــرف برق خود را کاهــش دهند، از 
مولدهای خودشــان اســتفاده کنند، برای 
اینکه بــه بخش خانگی خاموشــی ندهیم. 
بیــش از ۲۵۰ اکیــپ در تهــران در پایان 
ساعت اداری به تمام ســازمان ها مراجعه و 
اگر دستگاه های سرمایشی روشن باشد آنها 
را قطع می کنند.این مقام مســؤول درباره 
وضعیت بارش ها اظهار داشــت: امسال در 
سال آبی ۹۹-۹۸ شــرایط خوبی حاکم بود 
و حدود ۳۱۱ میلی متر بارندگی داشتیم که 
نسبت به متوسط ۵۰ ساله ۲۸ درصد بیشتر 
است، اما نسبت به ســال قبل که سال تری 

بود حدود ۸ درصد کمتر بوده است.
وی افــزود: همانگونــه که دو ســال پیاپی 
خشکســالی بــه معنــای ورود کشــور به 
خشکسالی نیست دو ســال پیاپی ترسالی 
هم به معنای ورود کشــور به دوره ترسالی 
نیست. به ســمت مصرف بهینه آب رفته و 
کشت های گلخانه ای و کم آب بر توسعه یابد 
که انجام چنین تمهیداتی در ســال های تر 
و استفاده از فاضالب تصفیه شده در فضای 
ســبز و صنعت باعث می شــود که جامعه 
ایمنی در مقابله با ورود به دوره خشکسالی 

داشته باشیم.
وزیــر نیرو دربــاره تمهیــدات وزارت نیرو 

برای مقابله با ســیالب ها با توجه به پیشینه 
سیالب ها در یکی دو ســال اخیر هم گفت: 
یکی از برنامه ها بحث مهندسی رودخانه ها 
و آزادســازی حریم و بســتر آنهاســت که 
با همکاری ســازمان ثبت اســناد کشور و 
دســتگاه قضائی در اســتان های مختلف 
کارهای فوق العاده ای در حال انجام اســت 
و هزاران هکتار از حریم و بســتر رودخانه ها 
آزاد شــده است. امســال در بودجه ۱۴۰۰ 
رقم قابل توجهی را با کمــک نمایندگان و 
دولت برای ایــن کار در نظر خواهیم گرفت، 
اما مخازن ســدها هم بر اســاس مطالعات 
باید با رعایت جنبه های زیســت محیطی و 

اقتصادی طراحی و ساخته شود.

افتتاح 18 سد در سال جاری
اردکانیان با اشــاره به برنامــه وزارت نیرو 
اعــم از بهره بــرداری و افتتــاح در مجموع 
۱۸ سد در ســال جاری همچنین گفت: از 
جمله پروژه ها، پروژه های مرزی ماست که 
سرمایه گذاری قابل توجهی را برای توسعه 
منابع آب و خاک مرزی کشور در ۱۲ استان 
مرزی بویژه در ســال های اخیــر با عنایات 
رهبری و اجازاتی که برای استفاده از منابع 

صندوق توسعه ملی دادند انجام شده است.
وی افزود: تــا پایان دولت تعداد ســدهای 
مرزی در مــدار بهره برداری به ۷۳ ســد در 
اســتان های مرزی خواهد رسید و این بدان 
معناســت که ظرفیت آب تنظیم شده این 
مناطق با توجه به دو برابر شــدن جمعیت 

اینها حدود ۱۲ برابر خواهد بود.
وزیر نیرو ادامه داد: در کشــور ۲۰ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار نفر در حدود 6۰ هزار روســتا 
ســکونت دارند که مســئله ۹۰ درصد این 
جمعیت از حیث بهره مندی از آب شــرب 
سالم و بهداشتی پایدار برطرف شده است. 
از این تعداد، ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در 
۳۹ هزار روســتای باالی ۲۰ خانوار هستند 
که حدود ۱۷ میلیون نفر آنها زیر پوشــش 
هســتند و آنهایی که تحت پوشش نیستند 
به ایــن معنا نیســت که به آب دسترســی 
ندارند، بلکه اینها هم مانند مناطق شــهری 
بایــد از آب به صورت ۲۴ ســاعته بهره مند 

باشند.

هدف؛ دسترسی کامل مناطق 
روستایی به آب شرب سالم پایدار

وزیر نیرو افزود: هدف ما دسترســی کامل 
مناطق روســتایی به آب شــرب ســالم و 
بهداشــتی همانند مناطق شــهری است. 
قبل از دولت حدود یک میلیون روســتایی 
به شبکه آب پایدار دسترســی داشتند که 
تاکنــون ۷ میلیون و ۷۰۰ هــزار نفر به این 
تعداد اضافه شــده اند که این رقــم تا پایان 
دولت به حــدود ۹.۵ میلیون نفــر خواهد 

رسید.
اردکانیان درباره حل مشــکل آب غیزانیه 
در اســتان خوزســتان هم گفت: بخشی از 
مشــکالت غیزانیه هم رفع شــده و تا پایان 
تابستان مشــکل این منطقه به طور جدی 

برطرف خواهد شد.
این مقام مســؤول همچنین درباره مشکل 
آب در تبریز هم گفت: از فروردین امســال 
به این سمت به دلیل شرایط کرونایی بین ۷ 
تا ۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش 
مصرف آب داشتیم و تبریز جزو شهرهای با 
مصرف باال بود که مشــکل آن در حال حل 
شدن است. همکاران من روزهای پنجشنبه 
و جمعــه در منطقــه بودند و با مســئوالن 
محلی و مقامات محلی تماس هایی داشتند 
که منابع ملــی برای ســرعت دادن به یک 
پروژه در حال اجرا فراهم شده و در روزهای 

آینده رفع دغدغه خواهد شد.

 چگونگی دریافت خسارت نوسان های برق

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران:

وزارت صمت مشکل همه واحدها را پیگیری کند

برنامه ریزی برای کاهش ۱۰ میلیارد دالری واردات
دبیر قرارگاه جهش تولید وزارت صمــت گفت:تکمیل طرح های نیمه 
تمام، فعالســازی ظرفیت ها و افزایش تولیــد در واحدهای صنعتی در 
واحدهای مختلف برای کاهش ۱۰ میلیــارد دالر واردات برنامه ریزی 

شده است.
ســیدمهدی نیازی با بیان این مطلب، افزود: وزارت صمت در مدیریت 

جدید ۴ رویکرد را دنبال می کند.
وی ادامه داد: ۴ رویکرد جهش تولید و تعمیق ســاخت داخل، تکمیل 
طرح های نیمه تمام و ســرمایه گــذاری، مدیریت واردات و توســعه 
صادرات، تنظیم بازار در وزارت صمت طراحی و برنامه ریزی شــد که ۳ 
مورد در راستای جهش تولید برنامه ریزی شده و برنامه های وزارتخانه 

نیز بر همین مبنا برای تحقق جهش تولید است.
دبیر قرارگاه جهش تولید وزارت صمــت بیان کرد: یکی از نهادهایی که 
با رویکرد رفع موانع تولید شــروع به فعالیت کرد، قرارگاه جهش تولید 
است که در دوره جدید ۱۰ جلسه با حضور مدرس خیابانی »سرپرست 
وزارت صمت« در این قرارگاه برگزار شــده اســت و نمایندگان بانک 
مرکزی و گمرک نیز در جلســات حضور دارد و موانــع تولید در حوزه 
بانکی و مالیات با توجه به قانونی که در مجلس تصویب شــده اســت و 

آئین نامه آن در سال گذشته ابالغ شد، بررسی می شود.
نیازی گفت: هدف میان مدت ســه ســاله برای تعمیق ساخت داخل 
برنامه ریزی شده که در همین راســتا ۱۰ میلیارد دالر کاهش واردات 
برنامه ریزی شــده که بــا اســتفاده از ظرفیت های داخلــی، تکمیل 
طرح هــای نیمه تمام، فعــال ســازی ظرفیت ها و افزایــش تولید در 
واحدهای صنعتی مختلف برای کاهش ۱۰ میلیارد دالر واردات برنامه 

ریزی شده است.
وی اضافه کرد: امسال میزان هدف گذاری برای کاهش واردات نسبت 
به سالهای گذشته باالتر اســت و نسبت به ســال جهش تولید در نظر 
گرفته شده است که بر اســاس ضوابط و مقررات وزارت صمت مدیریت 
واردات برای کاالهای ســاخت داخــل اتفاق افتاده اســت، همچنین 

مدیریت کاالهای غیر ضرور را نیز در برنامه داریم.
دبیر قرارگاه جهش تولید وزارت صمت افزود: تأمین مواد اولیه و تأمین 
ارز مورد نیاز، محور اساســی قرارگاه جهش تولید است و سیاست های 

الزم در این زمینه اتخاذ شده است.

وسازان وش سهام راهکار نجات خودر فر
یک  کارشناس اقتصادی، فروش سهام خودروســازان را اساسی ترین 
راهکار برون رفت این صنعت از مشــکالت فعلی دانســت و گفت: بازار 

خودرو خیلی زود تر از پیش بینی ها دچار رکود تورمی شده است.
 فربد زاوه با بیــان اینکه اگر قیمت دالر بــاال نمی رفت هم خودرو گران 
می شد، اظهار کرد: این کاال ارتباط مســتقیمی با نرخ ارز ندارد و دلیل 
اصلی افزایش قیمت خــودرو، تورم باالی اقتصادی اســت و از آنجا که 
دولت به جــای جبران اشــتباهاتش، مدام درحال تکذیب آنهاســت، 

بنابراین دالر گران نشود نیز شاهد نوسان قیمت خودرو خواهیم بود.
زاوه تصریح کرد: ضمن اینکه نوســان ارز به این سرعت در بازار خودرو 
تاثیرگذار نخواهد بود، همانطور که در ســال های ۸۴ تا ۹۰ نرخ ارز در 
کشور ثابت بود و دیدیم که قیمت مســکن حدود ۴برابر و خودرو بیش 
از ۳برابر گران شد بنابراین نرخ ارز درواقع دماسنج تورم در هر کشوری 
است و بالفاصله تغییرات تورم را نشــان می دهد؛ یعنی می توان گفت 
افزایش نرخ ارز علت رشد قیمت خودرو نیســت بلکه، نرخ ارز خودش 

هم معلول تورم است.

ادامه روند افزایش قیمت خودرو تا پایان سال
او درباره حال و هوای این روز های بازار خــودرو توضیح داد: این روز ها 
قیمت  خودرو مجددا افزایشــی شــده و حجم معامالت هم به شــدت 
کاهش یافته و بازار خودرو در حالت رکود تورمی قرار دارد اما پیش بینی 
شــده بود که بازار خودرو تا پایان امســال دچار رکود تورمی شود که 
متاسفانه زودتر با این بحران مواجه شــدیم و حاال به نظر می رسد روند 
افزایش قیمت تا پایان ســال ادامه خواهد داشت.زاوه با گالیه از کمبود 
عرضه خودروسازان گفت: خودروسازان ادعا می کنند که عرضه خودرو 
را بیشــتر کرده اند درحالیکه نگاهی به وضعیت بازار نشان می دهد این 
ادعا چندان درست نیست زیرا بخشی از افزایش قیمت خودرو متاثر از 

همین موضوع نامتعادل بودن عرضه است.
وی افزود: همچنین حجم تعهدات معوق خودروسازان بسیار باال است، 
به همین دلیل تحویل خودرو های پیش فروش شــده هم تاثیر چندانی 
در بازار نخواهد گذاشــت ضمن اینکه با بازنگری مجدد قیمت خودرو 
در کارخانه و کاهش حاشیه ســود آن، عده ای برای تحویل خودرو های 
ثبت نامی دچار تردید شــده اند؛ این خطری اســت که بارها هشــدار 
داده ام، یعنی روزی که قیمت خودرو به بازار نزدیک شــود یا معامالت 
به سمت توقف پیش رود، شاهد افت شدید تقاضا برای خودرو خواهیم 

بود و باید منتظر ورشکستگی خودروسازان باشیم.
به گفته زاوه، در حال حاضر تقاضای باالی موجود مربوط به خودرو های 
کارخانه است که حاشیه سود باالیی نسبت به بازار آزاد دارد درحالیکه 
اگر قیمت کارخانه و بازار به همین نزدیک شــود با ســونامی انصراف 

خریداران خودرو از کارخانه مواجه خواهیم شد.
وی راهــکار کنترل بازار خــودرو را اصالح نظام مالی دولت دانســت و 
تاکید کرد: تا زمانی که دولت نپذیرفته نابســامانی بــازار خودرو متاثر 
از اقدامات خودش است، مشــکل حل نخواهد شد.این کارشناس بازار 
خودرو در واکنش به بازنگری قیمت هــای خودرو در کارخانه نیز اظهار 
کرد: افزایش قیمت خودرو های کارخانه در بازنگــری دور دوم بهتر از 
دور اول بود اما بازهم تولید خودروســازان با این قیمت ها با زیان همراه 
خواهد بود،ضمن اینکه زیان انباشــته خودروسازان به حدی باال است 
که هرچقدر هم خودرو را گران بفروشند زیان آن ها جبران نخواهد شد.

قیمت روز خودرو در بازار آزاد
قیمت های خودرو در بازار آزاد دیروز توســط اتحادیه نمایشگاه داران 

خودرو اعالم شده است.

قیمت پراید و تیبا در بازار آزاد
 قیمت پراید۱۳۱ حدود ۸۱میلیون، پرایــد۱۱۱ با قیمت ۹۳میلیون 
تومان و مدل ۱۳۲ از ایــن خودرو با قیمت ۸۱میلیون تومان از ســوی 

فروشندگان به بازار اعالم شده است.
قیمت هر دســتگاه تیبا صندوقدار نیز در بازار به ۹6میلیون و تیبا۲ به 
۱۰۷میلیون تومان رسیده است و ساینا نیز در بازار ۱۰۸میلیون تومان 

قیمت خورد.

قیمت انواع پژو در بازار
طبق اعالم اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو، قیمت پژو ۲۰6 تیپ۲ در 
بازار آزاد ۱6۳میلیون تومان، پژو ۲۰6 تیپ۵ نیز ۱۹۷میلیون و قیمت 

پژو۲۰6 صندوق دار هم ۱۹۱میلیون تومان است.
همچنین قیمت پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۳۲میلیون تومان و پژو پارس 

سال نیز ۱6۲میلیون تومان اعالم شده است.
در بازار آزاد سمند ســورن با قیمت ۱۹۰میلیون، رانا ۱6۱میلیون، دنا 
معمولی ۲۱۲ میلیون و دنا پالس با قیمت ۲6۲میلیون تومان به فروش 

می رسد.
همچنیــن قیمت روز پژو ۲۰۷ دســتی بــه ۲۲۸میلیــون، پژو ۲۰۷ 
اتوماتیک ۲۹۸ میلیــون و هایماS۷ توربو اتوماتیــک به ۵6۰میلیون 

تومان در بازار آزاد تهران رسید.

تولید

خریدار  دبیر ســتاد تنظیم بــازار پس 
از انعــکاس نامــه تخصیص 6۰ هــزار تن 
شــمش فوالدی تولیــدی شــرکت ملی 
فوالد خوزســتان به شــرکت گــروه ملی 
صنعتی فوالد ایران در رســانه ها، مشکالت 
کارگری و احتمال بروز بحــران اجتماعی 
در استان خوزســتان را دلیل این تخصیص 
عنوان کرد که به گفتــه رئیس هیات مدیره 
انجمن نوردکاران فوالدی ایران ۸۰ درصد 
نوردکاران با مشــکالت مربــوط به کمبود 

مواد اولیه و تولید مواجه هستند.
 احمد رضــوی نیک، رئیس هیــات مدیره 
انجمــن نــوردکاران فــوالدی ایــران در 
خصــوص اقــدام ســتاد تنظیم بــازار در 
تخصیص 6۰ هزار تن شــمش فوالد به یک 
مجموعه خــاص به بهانه وجود مشــکالت 
کارگــری در گفت وگــو بــا اقتصادآنالین 
اظهار داشــت: مجموعه های زیادی در بین 
نوردکاران مشکالت مشــابهی با گروه ملی 
فوالد دارند و می توان گفت ۸۰ درصد نورد 
کاران با همین مسائل دست و پنجه نرم می 

کنند.
وی افزود: البته مشــکل اصلــی نوردکاران 
تخصیص این 6۰ هــزار تن به یک مجموعه 
خاص نیست چراکه ما نوردکاران معتقدیم 
حل بحران یــک مجموعه مــی تواند یک 
گام رو به جلو باشد. مشــکل اینجاست که 
فوالدســازان برخالف تاکیــدات رهبری 
برای جهش تولید، با عرضــه کم مواد اولیه 
در بــورس، موجب کاهش تولید در ســایر 
واحدهای تولیدی پایین دســت خود شده 
انــد و وزارت صمــت نیز هیــچ نظارتی بر 
رعایت کف عرضه ها از ســوی فوالدسازان 

ندارد.

عرضه خارج از بورس فوالد خوزستان
این عضــو انجمــن نــوردکاران فوالدی 
ایران اضافه کرد: متاســفانه شرکت فوالد 
خوزســتان حدود ۳۵۰ تــا ۴۰۰ هزار تن 
از شــمش با کیفیت خــود را در خارج از 
بورس و در قالب شــمش درجه دو و ســه 
به شــرکت های اغمــاری و زیرمجموعه 
خود تخصیص می دهد و در مدت ۴,۵ ماه 
ابتدایی ســال جاری نیز با کاهش عرضه 
در بورس توســط فوالدسازان، نوردکاران 
با کمبود شــدید مواد اولیــه مواجه بوده 
اند. از ایــن رو اینکه تنها به یک شــرکت 

ســهمیه خارج از بورس تخصیص بدهند، 
راه حل درستی نیست.

رضوی نیک با اشــاره به اینکه کمبود مواد 
اولیه در کشــور وجود ندارد، گفت: براساس 
داده های اعالمی از ســوی وزارت صمت و 
خود فوالدســازان، دو برابر نیاز بازار داخلی 
تولید شــمش داریم  و طبق گفته مدیران 
مجتمع های فوالدی در سال جاری میزان 
صادرات نیــز کاهش ۴۹ درصدی داشــته 

است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس بحث اینجا 
اســت که اگر با توجه به این میزان کاهش 
فروش صادراتــی، اگر ماهانــه حدود یک 
میلیون تن شمش برای نوردکاران در بورس 
عرضه شــود، این التهابات فروکش می کند 
و مشــکالت کارگری واحدهــای تولیدی 
دیگر نیز مرتفع می شــود. زیرا این واحدها 
می توانند با افزایش تولید و حتی صادرات با 
ارزش افزوده باالتر به درآمد بیشتری دست 
پیدا کرده و مشــکالت مالی خــود را حل و 

فصل کنند.
رضوی نیــک اظهار داشــت: نــوردکاران 
پیشنهاد ارزآوری ۳۰ درصد باالتر از فروش 
شــمش فوالدی را به هیات دولت و وزارت 
صمت ارایــه کردند تا ضمن اشــتغال زایی 
مضاعف در حوزه نورد، به کشور در ارزآوری 

کمک کنیم.

تخصیص های خارج از بورس موضوع 
جدیدی نیست

وی با اشاره به اینکه گروه ملی فوالد در سال 
جاری اقدام به خرید شمش از بورس کرده 
ولی محصــول تولیدی خــود را در بورس 
عرضه نکرده اســت، گفت: گروه ملی فوالد 
از ســال ۱۳۹۷ عرضه ای در بورس نداشته، 
چراکه ملــزم به عرضه نشــده اســت. اما 
براساس اعالم دبیر کارگروه تنظیم بازار، با 
توجه به تخصیص 6۰ هزار تن شمش، گروه 
ملی مکلف اســت کل محصول تولیدی از 
این تخصیص را در بورس عرضه کند که این 
امر می تواند به شــفافیت هرچه بیشتر بازار 

کمک کند.

وزارت صمت مشکل دیگر واحدها را 
نیز پیگیری کند

رئیس هیات مدیــره انجمن نــوردکاران 
فوالدی ایران تاکید کرد: اینکه 6۰ هزارتن 
شمش فقط به یک مجموعه تخصیص داده 
شود از جنبه کمک به تولید و حفظ اشتغال 
در اســتان های درگیر بحران اقدامی خوب 
است، اما به شرط آنکه وزارت صمت و ستاد 
تنظیــم بازار به دنبال حل مشــکل ســایر 
واحدها نیز بروند تا دیگــر تولیدکنندگان 
نیز بتوانند نیاز خود را به شــمش فوالدی از 

روش های مشابه تامین کنند.

رضوی نیک اضافه کرد: امــا راه حل اصلی 
افزایــش عرضه های هفتگی و مســتمر در 
بورس طبــق مصوبه مربوط بــه کف عرضه 
هاســت. زیرا مصوبه معاونت معدنی وزارت 
صمت مبتنی بر عرضه 6۰ درصد از تولید 
شــمش داخلی در بورس و تخصیص آن 
به نوردکاران اســت که ماهانه نزدیک به 
یک میلیون تن محصول شــمش را شامل 

می شود.

فوالدسازان به تعهداتشان عمل نکردند
وی تصریح کرد: متاســفانه فوالدسازان به 
تعهداتشــان عمل نکردند و تنها حدود ۸۳ 
هزار تن عرضــه با قیمت ۲۰ تــا ۴۰ درصد 
باالتر از قیمت های جهانی داشته اند. حتی 
این گروه مصوبه ستاد تنظیم بازار در رابطه 
با الزام رعایت کف عرضه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار 
تنی در ماه را نیز اجرایی نکرده اند که همین 

امر التهاب بازار را بیشتر کرده است.

کاهش عرضه ها یک معمای بزرگ
رضوی نیک اظهار داشــت: متاســفانه به 
دلیل اقدام وزارت صمت در ابطال معامالت 
فــوالدی در بــورس و طی چنــد مرحله و 
اســتمرار آن در ســال جاری، کمبود مواد 
اولیه تولید نوردکاران بیشتر شد؛ به طوری 
که حدود ۴,۵ ماه از ســال جاری عرضه ها 

تنها حدود یــک چهارم تا یــک پنجم کف 
عرضه هــای تعیین شــده بــوده و باید از 
مســئوالن پرســید علت این امر چیست 
و برای انجمن معما اســت که چه دســت 
هایی پشت پرده اســت که در سال جهش 
تولید مواد اولیــه موردنیاز بازار داخل صادر 

می شود.
وی بــا بیان اینکــه نیاز ماهانــه واحدهای 
نوردکار حدود یک میلیون تا یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن شمش است، گفت: دوره رونق 
فعالیت تولید و فروش نــوردکاران در نیمه 
اول سال است که متاســفانه ۴,۵ ماه آن به 
دلیل رفتار فوالدسازان از دست رفته است. 
به نظر می رســد برای پایان این مشکالت 
باید برای رعایت حداقل عرضه ها در بورس، 
ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود. چراکه 
در شرایط فعلی این برداشــت می شود که 
زور وزارت صمت به فوالدســازان نمی رسد 
و ایــن وزارتخانه روی حوزه فــوالد متولی 

ندارد.
رضوی نیک افزود: زیرا در شــرایطی که به 
گفته فوالدســازان تولید ۷ درصد در سال 
جاری رشد داشــته، عرضه آنها از ۱۲۴ هزار 
تن در سال های قبل به ۸۳ هزار تن در سال 

جاری رسیده است.
رئیس هیات مدیــره انجمن نــوردکاران 
فوالدی ایران با بیان اینکه فرآیند ســهمیه 
بندی هــا در ســامانه بهین یــاب وزارت 
صمت خــود عاملــی در بروز رانت اســت، 
گفت: به دلیل ابطال هــای مکرر معامالت 
این ســهمیه ها نه تنها اجرایی نشد، حتی 
ســهمیه های ابطال شــده نیــز مجدد به 

سهمیه ماه های بعدی اضافه نشد.
وی با انتقاد از دخالت هــای صورت گرفته 
در مکانیســم معامــالت تصریح کــرد: به 
اعتقاد بنده دولت نباید در مکانیسم عرضه 
و تقاضــای بازار دخالت می کــرد. چراکه با 
دخالت های صورت گرفته نه تنها قیمت ها 
باالتر رفته، بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه 

نیز مواجه شده اند. 
دولت با سیاســت های مداخله جویانه خود 
در حوزه فوالد به اصطــالح »آمد ابرویش را 
درست کند؛ زد چشــمش را هم کور کرد«. 
حال آنکه باید اجــازه داد افزایش عرضه ها 
در بازار تعادل موردنیــاز را ایجاد کرده و به 
کمک بورس شــفافیت الزم را در معامالت 

برقرار کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
گفت: در ســه ماهه نخست امســال از بین ۳6 کاالی 
منتخب صنعتی و معدنی که مــورد پایش قرار گرفت، 
در همسنجی با پارســال تولید ۲۲ محصول رشد، ۱۳ 

محصول کاهش داشت و یک محصول ثابت ماند.
به گــزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت، ســعید 
زرندی در جلسه هماهنگی سامانه پایش افزود:  امسال 
به نام »جهش تولید« نامگذاری شده و اهمیت رصد و 
پایش وضعیت تولیدات کشور، پایش تولید محصوالت 

منتخــب صنعتی کــه دارای ســهم حدود 
6۰ درصــدی در ارزش افزوده بخش صنعت 
هستند، در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته و 
تولیدات حدود سه هزار واحد منتخب اصلی 
فعال صنعت و معدن به طــور منظم پایش و 

رصد می شود.
وی افزود: تولیــد انواع خودروی ســواری، 

وانت، کمباین، دارو، پودر شــوینده، الستیک، نئوپان، 
تلویزیون، یخچال، ماشــین لباسشــویی، فوالد خام، 

محصــوالت فــوالدی، مــس، آلومینیوم و 
سیمان در سه ماه نخست امسال رشد داشته 
اســت.معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت 
خاطرنشان کرد: این رشد در وضعیتی است 
که کشــور در شرایط ســخت بیماری کرونا 
بوده و بخش تولید در سه ماهه نخست سال 
با همه مشکالت و محدویت هایی که از سال 
گذشــته برای اقتصاد ایران بوجود آمد، توانست روی 

پای خود بایستد.

وی گفت: در سه ماهه امســال هفت هزار و ۳۷۳ فقره 
جواز تاســیس، یک هــزار و ۱۵۸ فقــره پروانه بهره 
برداری، ۲۰۵ فقره پروانه اکتشــاف، ۱۰۳ فقره گواهی 
کشف، ۱۲6 فقره پروانه بهره برداری معدن، ۱۵۵ هزار 
و ۲۴6 فقره پروانه های صنفی، یــک هزار و ۱۴۱ فقره 
کارت بازرگانی، ۴۹ هزار و 6۷۰ فقــره گواهی امضای 
الکترونیکــی، هفت هــزار و ۷۳6 فقره نمــاد اعتماد 
الکترونیکی و ســه فقره پروانه بهره بــرداری نرم افزار 

صادر شده است.

صمت

ونا سه ماه نخست ۹۹ ثبت شد؛ رشد تولید ۲۲ محصول صنعتی با وجود تحریم ها و کر

 وزارت صنعت، معدن وتجــارت آمار داد: چهارماهه 
امســال تولید شــمش آلومینیوم باالتریــن میزان 
رشــد عملکرد در بین تولیدات تحت پوشــش این 
وزارتخانه را به خود اختصــاص داد و رقم ۴۹ درصد 

را ثبت کرد.
تولید شمش آلومینیوم از ابتدای امسال تا پایان تیرماه 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش بازدهی 

۴۹ درصدی داشت.
تولید شــمش آالومینیوم در فروردین ماه امسال رقم 
۳۱.۷ هزار تن را نشان داد و نسبت به اردیبهشت که به 
رقم ۳۰.۷ هزار تن رسید، کاهش ۳.۳ درصدی را ثبت 
کرد، اما آمار دو ماهه امســال تولید شــمش به میزان 
6۲.۴ هزار تن را نشــان می دهد و در مقایســه با دوره 
مشابه پارســال که ۴۳.۵ هزار تن بود، رشد بازدهی به 

میزان ۴۳.۴ درصد را به ثبت رساند.
آمار تولید شــمش آلومینیوم تا پایان سال ۹۷ منحصر 
به ســه واحــد ایرالکــو ) اراک(، هرمــزال و المهدی 
)بندرعباس ( بود، اما از ســال گذشــته با افتتاح واحد 
شمش ۴۰ هزار تنی آلومینای ایران ) خراسان شمالی( 
و آلومینیوم جنــوب به ظرفیت ۳۰۰ هــزار تن در فاز 
نخســت ) المرد - فارس( روند رو به افزایش این بخش 

شکل گرفت.
 اردیبهشت ماه امسال آلومینیوم جنوب )سالکو( به 
شکل رسمی افتتاح شد، این مجتمع در منطقه ویژه 
صنایع انــرژی بر الِمرد- جنوب اســتان فارس و هم 
مرز با عســلویه- واقع شده و بخشــی از گاز پایتخت 
گازی جهان را به برق و ســپس به آلومینیوم تبدیل 

می کند.

  آلومینیوم 

رشد ۴۹ درصدی تولید شمش آلومینیوم تا پایان تیرماه

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو:

و تولید داخل گران تر از خارجی تمام می شود ورق خودر
خریدار  دبیر انجمن ســازندگان قطعات 
خودرو گفت: قرار بود به صــورت هفته ای 
یک بار یا دســت کــم ماهی یک بــار، ورق 
در بورس عرضه شــود، اما شــاهدیم انجام 
نمی شــود و معامالت در بــورس دائماً لغو 
یا ابطال می شــود. مازیار بیگلو با اشــاره به 
اینکه افزایش قیمــت محصوالت فوالدی، 
خودروسازان را هم دچار مشکل کرده است 
و این روزها خودروســازان و قطعه ســازان 
داخلی عالوه بر تــداوم تحریم ها که تأمین 
مواد اولیه خارجی را با مشکل مواجه کرده، 
با مشــکل دیگری یعنی تأمین مــواد اولیه 
داخلی بــا قیمت های سرســام آور مواجه 
هســتند، گفت: نخستین مشــکلی که در 
زمینه ورق خودرو وجــود دارد، عرضه آن 
اســت و انگار قرار نیســت این مشکل حل 
شــود.وی اظهار داشــت: پیش از این قرار 

بود به صورت هفته ای یک بار یا دســت کم 
ماهی یک بار، ورق در بورس عرضه شــود، 
اما شاهدیم انجام نمی شــود و معامالت در 

بورس دائماً لغو یا ابطال می شود.
وی بیــان داشــت: بــه نظــر می رســد 
فروشــندگان ورق نیز می دانند در صورت 
ابطال شــدن معامالت می تواننــد در بازار 
آزاد با قیمت های باالتــری به کارگزاری ها 
بفروشــند.وی افزود: موضوع دیگر در این 
زمینه، مبنای قیمت گذاری ورق اســت که 
برپایــه قیمت ارز و نرخ هــای جهانی انجام 
می شــود و به همین دلیل افزایش قیمت بر 

اساس نرخ دالر اتفاق می افتد.
وی گفت: این روال کــه طبق قانون در حال 
انجام شدن اســت، ادامه دارد و هر چقدر در 
این زمینه فریاد می زنیم که این مورد قانون 

اشتباه است اما شنیده نمی شود.

دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــات و 
مجموعه های خودرو خاطر نشــان کرد: در 
این زمینه در حال تعامل با مجلس هستیم، 
اما هنوز به عنوان یک طرح کارشناســی در 

مجلس ارائه نشده است.
وی گفت: شــرایط بــه گونه ای اســت که 

اگر همین امــروز و با نرخ هــای فعلی دالر 
ورق را از کشــوری نظیر روســیه بخریم، با 
احتســاب هزینه های حمل و نقــل و غیره 
بین ۱۰ تا ۲۰ درصــد از آنچه در بورس کاال 
یا از کارگزاری ها در بازار عرضه می شــود، 

ارزان تر تمام خواهد شد.

اصالح قیمت قطعات
بیگلو در ادامه در خصوص اصالح قیمت ها 
در قراردادهــای بیــن خودروســازان و 
قطعه سازان، خاطرنشــان کرد: با توافقات 
انجام شده اصالح قیمت ها آغاز شده و قطعه 
ســازان باید مدارک خود را به شرکت های 
تأمیــن کننده ســاپکو، ســازه گســتر و 
مگاموتور ارائه کنند تا بر اساس آن مدارک، 

اصالح قیمت ها اتفاق بیفتد.
وی بیان داشــت: بر این اســاس شرکت ها 

مابه التفــاوت قیمت های اصالح شــده تا 
پایان تیرماه را دریافت خواهند کرد و اگر در 
ماه های بعد تغییــرات عمده ای در نرخ مواد 
اولیه و ارز پایه اتفاق بیفتد، اصالح قیمت ها 

مجدد انجام خواهد شد.
وی گفت: نــرخ ارز در نظر گرفته شــده در 
این قراردادها بر اساس میانگین نرخ ارز در 
هر یک از ماه های فروردین، اردیبهشــت، 

خرداد و تیرماه خواهد بود.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه ســاز 
رسمی فعال در رده های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت 
حدود ۵۵۰ هــزار نفری، نزدیــک به ۴۰۰ 

واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
کل مطالبــات زنجیــره تأمیــن داخلی از 
خودروســازان به حدود ۳۲ هــزار میلیارد 
تومان رســیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد 

تومان آن مطالبات معوق است.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس کمیته اپیدمیولوژی در ستاد مقابله با کرونا:

ونایی است تهران مستعد شرایط ناگوار کر

جانشین پلیس آگاهی ناجا اعالم کرد

ح عملیاتی کنترل پارکینگ ها  اجرای طر
 در سراسر کشور

جانشــین پلیس آگاهی ناجا از اجــرای اولین مرحله طــرح عملیاتی 
کنترل پارکینگ ها در سراســر کشــور خبر داد و گفت: در این طرح، 

کشفیات وسایل نقلیه ۴۰ درصد افزایش داشته است.
 سرهنگ فرامرز به گذر در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح عملیاتی 
مبارزه با ســرقت خودرو با هدف کشف وســایل نقلیه مسروقه و تحت 
تعقیب در پارکینگ هــا، گاراژها، توقفگاه ها و… بــه طور همزمان در 

سراسر کشور به اجرا درآمد.
وی با بیان اینکه در طول مدت اجرای این طــرح، تعداد متنابهی انواع 
خودرو و موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شده اند، افزود: کشفیات 
این دوره با مدت مشــابه ســال قبل با افزایش ۴۰ درصدی مواجه بوده 

است.
این مقام انتظامی همچنین ادامه داد: این طرح در راســتای تشــدید 
مبارزه با سرقت، اعاده اموال مســروقه به مال باختگان و جلب رضایت 
مردم صورت گرفت و پلیس آگاهی ناجا در ســال جــاری، طرح های 

متعددی را در دستور کار خود قرار داده است.
جانشین پلیس آگاهی ناجا در پایان توصیه کرد: شهروندان سعی کنند 
وســایل نقلیه خود را در پارکینگ های عمومی یا شخصی پارک کرده 
و در غیر این صورت، الزم اســت خودروی خود را بــه تجهیزات ایمنی 

)دزدگیر مناسب، قفل پدال، سوئیچ مخفی و…( مجهز کنند.

وزیر بهداشت:
ونا   از واردکننده تجهیزات پزشکی کر

 به صادرکنندگی رسیدیم
وزیر بهداشــت گفت که طی چند ماه توانســتیم از یــک واردکننده 

تجهیزات پزشکی برای کرونا به صادرکننده این تجهیزات بدل شویم.
 سعید نمکی در دیدار با عوامل ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
گفت:  محبتی که در تهیه مایحتاج بیمارستان های ما انجام شد و دقیقه 
ای در کمک و همراهــی به ما درنگ نکردید، بسیارارزشــمند و دلگرم 

کننده بود.
وی ادامه داد: اینکه ما در جمهوری اســالمی توانستیم طی مدت چند 
ماه از یــک وارد کننده تجهیزات پزشــکی به یک تولیــد کننده و بعد 
صادرکننده تجهیزات پزشکی تبدیل شویم، یکی از اضالع این حماسه 

قطعا ستاداجرایی فرمان امام )ره( بود.
نمکی افزود: ما دستاورد بســیار ارزشمندی در کنترل بیماری داشتیم 
و گرچه در اینجا خیلی اشاره ای به عوامل شــیوع مجدد و خیز دوم آن 
اشــاره ای نمی کنم، اما در فاز اول توانستسم در کمتر از ۵۰ روز مرگ و 

میر را به نزدیک ۳۰ و استان ها را در سطح کشور به سمت سفید ببریم.
به گفته وزیر بهداشــت، ســامانه ۴۰۳۰ به عنوان یکــی از موفق ترین 
ســامانه ها در دوران شــیوع کرونا بود که از محبت و همدلی دســت 

اندرکاران ستاد اجرایی فرمان امام )ره( بود.

سخنگوی وزارت بهداشت:

محرم امسال، نذر ماسک را در اولویت قرار دهید
سخنگوی وزارت بهداشــت با تاکید بر اهمیت اســتفاده از ماسک در 
پیشــگیری از بیماری کووید۱۹، گفت: برخی نیازمندان قادر به تهیه 
ماسک نیســتند و حتی امکانات الزم در منزل برای ساخت یک ماسک 
خانگی را هم ندارند؛ بنابراین عزاداران حســینی نذر ماسک را اولویت 

اصلی برای نذری دادن در ایام محرم در نظر بگیرند.
دکتر سیما ســادات الری با اشــاره به نزدیکی ایام  محرم و تمایل افراد 
به نذری دادن، گفت: با توجه به شــرایط پیش آمده به واســطه شیوع 
ویروس کرونا و در پیش داشــتن ایام عزاداری سیدالشهدا )ع(، به مردم 
و عزادارانی که قصد توزیع نذری دارند، توصیــه می کنیم نذری و مواد 

غذایی را به صورت جیره خشک در اختیار نیازمندان و فقرا قرار دهند.
وی افزود: همچنین یکی از پیشــنهادات امسال که در راستای سالمت 
جامعه مطرح شده، نذر ماسک است. به مردم توصیه می کنیم نذر خود 
را با در اختیار گذاشــتن ماســک برای افرادی که توانایی خرید ماسک 
یا تهیه ماســک خانگی را ندارنــد، ادا کنند. باید توجــه کرد که برخی 
نیازمندان قادر به تهیه ماسک نیســتند و حتی امکانات الزم در منزل 
برای ساخت یک ماســک خانگی را هم ندارند. از طرفی انجام توصیه ها 
و تشویق به استفاده از ماسک در شرایط فعلی می تواند سالمت جامعه 
را تضمین کند، بنابراین نذرشــان را با در اختیار گذاشــتن ماسک به 

نیازمندان انجام دهند.
الری تاکید کرد: در شــرایط فعلی که بیماری کووید ۱۹ هیچ واکسن و 
دارویی ندارد، استفاده از ماســک، رعایت فاصله گذاری ها و همچنین 
رعایت بهداشت و شست وشوی مداوم دســت ها تنها راه پیشگیری از 
ابتال به ویروس کرونا محسوب می شــود. در این شرایط افراد می توانند 

نذر ماسک را اولویت اصلی برای نذری دادن در نظر بگیرند.

 حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی
 طی ۵ ماه آینده

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به روند حذف دفترچه 
های بیمه درمانی گفت: امیدواریم ظرف حداقل پنج ماه آینده بتوانیم 
با همکاری وزارت بهداشــت در ارتباط با حــذف دفترچه های درمانی 

اقداماتی انجام دهیم.
مهرداد قریب درباره زمان حذف کامل دفترچه های بیمه درمانی اظهار 
کرد: امیدواریم ظرف حداقل پنج ماه آینــده بتوانیم با همکاری وزارت 

بهداشت در ارتباط با حذف دفترچه های درمانی اقداماتی انجام دهیم.
وی در ادامه به غیرحضوری شدن اســتعالم اعتبار دفترچه های بیمه 
درمانی از ابتدای خرداد ماه اشــاره کرد و گفت: با غیرحضوری شــدن 
استعالم، استحقاق درمان و تمدید خودکار اعتبار دفترچه ها شاهد آن 
بودیم که میزان مراجعات به شعبات و کارگزاری های تامین اجتماعی 
تا ۳۸ میلیون مورد کاهش یافته و رضایتمندی خوبی به دنبال داشــته 

است.
معاون بیمه ای ســازمان تامیــن اجتماعی با بیان اینکه شــش روش 
برای اســتعالم اعتبار دفترچه ها اعالم شــد که از جمله آن می توان به 
شــماره گیری کدهای دســتوری ussd  و مراجعه به سایت سازمان 
تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: بیمه شــده به هر بیمارستان، مرکز 
خصوصی یا مطب مراجعه کند، استحقاق درمانش به روش های گفته 

شده قابل انجام است.
مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز درباره زمان 
اجرای نسخه نویســی الکترونیک و حذف دفترچه های بیمه گفت: کار 
بسیار گســترده ای اســت و مقدماتی را می طلبد؛ باید همه پزشکان و 
مراکز درمانی با ما همکاری کنند. سامانه نیز باید پاسخگو باشد و طوری 
نشود که مردم به علت قطعی اینترنت یا موارد دیگر با اخالل در دریافت 

خدمت مواجه شوند.
وی افزود: یکی از مزیت های نسخه نویسی الکترونیک صرفه جویی در 
تجویز داروهای غیرضروری است. هرچه داروی غیرضروری که مضاف 
بر قواعد و راهنمای بالینی است کمتر نوشته شود بهتر است، زیرا تجویز 
داروهای غیرضروری اســراف است و به ســالمت بیمار لطمه می زند.

ســاالری اضافه کرد: کارهای فنی در حال انجام است و امیدواریم طی 
چهار پنج ماه آینده این کار را اجرایی کنیم.

کوچه

وزیر کشــور از اجرای طرح پایلوتی در یکی از استانها 
در راســتای کاهش آمار طالق و آسیبهای اجتماعی با 

همکاری دیگر استانها خبر داد.
عبدالرضــا رحمانی فضلــی وزیر کشــور در یکصد و 
سی امین جلسه شــورای اجتماعی کشــور در جمع 
خبرنگاران اظهــار کرد: جلســه دیگری از شــورای 
اجتماعی را داشــتیم که چند دســتور در این نشست 
مطرح شــد، یکی از مباحث گسترش کار دستگاه های 
متولی بهزیســتی درباره امر مشاوره در ازدواج و طالق 
بود. زحماتی که در مراکز مشاوره طبق مصوباتی بوده 

ردر سراسر کشور ارائه شد.
وی افزود: با توجه به هدف گذاری که در تأسیس مراکز 
مشاوره ای قبل و حین ازدواج بوده، توانستند به هدف 
۱۵ الی ۲۰ درصد برســند و دستگاه ها هم نظرات خود 
را ارائه دادند. مقرر شد با هماهنگی های مستمر و رفع 
اشکاالت در عمل و اســتفاده از ظرفیت مردمی در این 
حوزه و به ویژه مراکز مشاوره ای خصوصی که در کشور 

هســتند و اتصال آنها به این شــبکه بتوانیم 
از امر خانواده صنچیانت بیشــتری داشــته 
باشیم و شاهد کاهش طالق در جامعه باشیم 

و خانواده ها به ثبات برسند.
وزیر کشــور بیان کرد: در این خصوص قرار 
شد کچیک استان را به عنوان پایلوت انتخاب 
کنیم که دوستان با شــیوه های ابتکاری در 

این استان عمل کنند که الگوی مناسب اجرا شده را به 
استان های دیگر تسری بدهیم.

وزیر کشور با اشــاره به بحث کودکان کار خیابانی که 
موضوع دیگر این جلسه بود، گفت: سومین جلسه است 
که در شورای اجتماعی کشــور به موضوع کودکان کار 
می پردازیم باید ضعف هــا و چالش هایی که در عمل با 
آن مواجه بوده ایم را پیدا کنیــم و در این خصوص هم 

می توانیم از برخی سمن ها کمک بگیریم.
وی گفــت: همانطور که می دانید عمــده کودکان کار 
خیابانی ملیت افغانستانی دارند که با سفیر افغانستان 

و دولت افغانســتان صحبت کرده ایم و قرار 
شده است آنها با ما همکاری بیشتری داشته 
باشــند تا مانع ورود این کودکان به کشــور 
شــویم. حتی اگر کودک کار افغانســتانی 
در کشــور دیدیــم بتوانیم این کــودکان را 
بــه کشورشــان عودت دهیــم تــا در کنار 

خانواده هایشان باشند.
رحمانی فضلی در پایان به آخرین موضع جلسه یعنی 
برنامه ریزی برای برگزاری مراســم محرم اشاره کرد و 
گفت: بحث ماه محرم و عزاداری در آخر جلســه مطرح 
شد و قرار شــد دســتگاه های اجتماعی همه ظرفیت 
خود را به کار گیرند تا ان شــاء اهلل امســال یک محرم 
متفاوت بــا حفظ شــرایط و پروتکل های بهداشــتی 

داشته باشیم.
وی گفت: با فرمایشــات مقام معظم رهبــری، علما و 
همراهی مداحان و خطابا و کســانی که در امر محرم 
موثر هســتند، کارما در انجام این امر راحت تر خواهد 

بود ولی به همکاری مردم نیــاز داریم تا مراعات کنیم 
که بعد از پایان عزاداری ها، عزادار عزیزان خود نباشیم 
و توضیح داده شــد که دســتگاه ها کار خود را انجام 

دهند.
وزیر کشــور با بیان اینکه ماه رمضان امسال با نهضتی 
که ایجاد شــد و بــا حمایت مقــام معظــم رهبری و 
رییس جمهور و مــردم خّیر ما، کمک هــای مومنانه 
به دســت مردم نیازمند رســید، خاطر نشــان کرد: 
نذری هایی کــه در ماه محرم و به ویــژه دهه اول انجام 
می شــود عظیم و موثر خواهد بود ولی تقاضا داریم این 
کمک ها استمرار یابد و کســانی که نیازمند هستند با 
کمک مردم و در کنار سفره مردم بنشینند. امیدواریم 
بتوانیم این مشــکل را در این مدت کوتاه حل کنیم و 
ان شــاءاهلل بزودی شاهد تولید واکســن و درمان موثر 
برای این بیماری باشــیم و باید همکاری در جامعه را 
افزون کنیم و امیدواریم مردم نیز همکاری موثر داشته 

باشند.

رئیس مرکز پذیــرش و هماهنگی گــروه های هدف 
سازمان بهزیســتی کشــور گفت: برای هر تسهیالتی 
که قرار باشد به صورت سراســری به جامعه هدف ارائه 
شود، استان ها بر اســاس کدملی افراد تحت پوشش را 

معرفی می کنند.
محمدمهدی امیری رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی 
گروه های هدف سازمان بهزیستی کشور در خصوص 
میز خدمت در این ســازمان که رتبه برتر را نیز کسب 

کرد گفت: میز خدمــت این مزیــت  را  دارد  که ارتباط  
مراجعین بــا دریافت خدمــت نزدیک شــود و در راه 
روها  و طبقات اداره  ها  دنبال افــراد و  پیگیری  کار  خود  
 نچرخند.  اینکه برای همین است که هر دستگاهی میز 

خدمتی طراحی کرده است. 
در بهزیستی از سال های گذشــته خدمات پذیرش و 
هماهنگی بــرای تمام مراجعین به صورت شــکلی از 
میز خدمت ارائه می شــد. یعنی بدون اینکه نیاز باشد 

فرد بــه طبقات بروند درخواســت هــا را پیگیری 
می کردند.

رئیس مرکز پذیــرش و هماهنگی گــروه های هدف 
سازمان بهزیستی کشور در خصوص اینکه افراد چگونه 
می توانند با کمترین زحمت از تسهیالتی که سازمان 
بهزیستی ارائه می دهد، بهره مند شــوند، اظهار کرد: 
االن مراجعه حضوری به مراکز ما بســیار کمتر شــده 
اســت و در فضای الکترونیکی نیز ســامانه داریم. هر 

تسهیالتی که قرار باشــد به صورت سراسری به جامعه 
هدف ارائه شــود مثل وام ها و… سریع اســتان ها بر 
اساس کدملی افراد تحت پوشــش آنها را روی سامانه 
می گذارند و افراد واجد شــرایط مشــخص می شود و 
پرداخت ها بدون نیاز به مراجعه حضوری افراد صورت 
می گیرد. اما ممکن اســت افرادی خواهان استفاده از 
این خدمات باشند که تحت پوشش نیستند و یا پشت 

نوبت هستند که این افراد نیاز به مراجعه دارند.

طالق

بهزیستی

خریدار  رئیس کمیتــه اپیدمیولوژی در 
ســتاد مقابله با کرونا، با عنــوان این مطلب 
که ویروس کرونا همه شــهرها و روستاها را 
فتح کرده است، گفت: تهران هم مانند همه 
کالنشــهرهای دنیا مستعد شــرایط ناگوار 

است.
 علی اکبر حق دوست، کرونا را یک شطرنج 
باز حرفــه ای خوانــد و اظهار داشــت: اگر 
لحظه ای حواســمان پرت شــود به راحتی 

کیش و مات می شویم.
وی در عیــن حال گفت: اپیدمــی کرونا در 
برخی از شــهرهای کشــور که طی 6 هفته 
گذشــته دســتخوش آلودگی قرار گرفته 
بودند کم کم در مســیر پیر شــدن اســت 
حتی در استان خوزســتان هم که سه هفته 
گذشــته آمار شــدیدی به گوش می رسید 
شــاهد کاهش شــدت مبتالیان به کرونا 

هستیم.
حق دوســت تصریح کــرد: روی هم رفته 
در استان های جنوبی کشــور به رغم آنکه 
هنوز تعداد نفرات بســتری شده در ICU و 
همچنین آمار فوتی هــا ادامه دارد اما حجم 
ابتال به کرونا به میزان قابل توجهی کاهش 
یافته اســت. کرونــا در اســتان های غربی 
همچون کردســتان و کرمانشــاه و همدان 
هم تقریباً رو به کاهش اســت. در این میان 
اســتان های آذری زبان کشور، توجه خاص 
تری می طلبند.رئیس کمیته اپیدمیولوژی 
در ستاد مقابله با کرونا، گفت: استان تهران 
هم مانند همه کالنشــهرهای دنیا مستعد 
شرایط ناگوار بوده و هســت زیرا از روزهای 
اول کرونا تا کنون همیشــه در شرایط زرد، 

قرمز و هشدار بوده است.
حق دوست اســتفاده از ماســک را یکی از 
دالیل کاهــش حجم ابتال بــه کرونا عنوان 

کرد و افزود: گرچه ماســک زدن راهکاری 
مناسب است اما کافی نیست.

عضو کمیتــه مشــورتی علمی مبــارزه با 
بیماری های عفونــی، در ارتباط با برگزاری 
مراسم عزاداری محرم و صفر، گفت: مراسم 
عزاداری ما شــیعیان آمیخته ای از شعائر و 
شعور اســت و اگر حفظ شــعائر مهم باشد، 

حفظ سالمت جان و روان از واجبات است.
وی ادامه داد: در شــرایط فعلــی که جهان 
دســتخوش شــیطنت های ویروس شده 
که مدام برای درگیر کــردن ما راه جدیدی 
می یابد شاید بهتر باشــد مراسم عزاداری با 
حفظ فواصل زیاد یا حتی مجــازی برگزار 

گردد.
حق دوســت گفت: در خصــوص برگزاری 

مجازی مراســم عــزاداری در ایــام محرم 
شــیوه نامه هایی تنظیم و همکاری جامعه 

روحانیت هم کسب شده است.
وی با بیان اینکه دین مــا دین تفکر و تعقل 
اســت، افزود: وقتی در شرایط فعلی بتوانیم 
مراســم عزاداری را از راه دور و به وســیله 
تلویزیون و رادیو برگــزار و مفاهیم عزاداری 
را با همان کیفیت به فرزنــدان و عزیزانمان 
منتقل کنیم، شاید دیگر ضرورتی نباشد که 
مانند سال های قبل دسته های عزاداری در 

خیابان به راه بیافتد.
حق دوســت در خصوص انتشــار فهرست 
محرمانه ای از آمار تلفــات و جانباختگان بر 
اثر کرونا در ایران، توسط یکی از رسانه های 
بیگانه، گفت: من هم این اخبار را شنیده ام، 

اما از منبع اطالعات آنها بی خبرم این دسته 
اطالعات نیازمند راستی آزمایی است.

وی افزود: اطالعاتی که توسط ما به سازمان 
بهداشــت جهانی ارائه می شــود مربوط به 
تست های PCR اســت. معموالً این تست 
هم احتمال خطا دارد مثاًل تســت یک فرد 
منفی می شــود، اما احتمال دارد فرد مبتال 
بدون عالمت باشــد پس طبیعی است که 
تســت های منفی و کم احتمال به سازمان 

بهداشت جهانی ارائه نشود.
حق دوســت ادامه داد: گزارش های اعالمی 
ایران به ســازمان بهداشــت جهانی کاماًل 
شــفاف و به دور از هر گونه تحریفی اســت 
این در حالی است که بسیاری از کشورهای 
منطقه هیچ گزارشــی به سازمان بهداشت 

جهانی ارائه نمی کنند.
رئیس کمیته اپیدمیولوژی در ستاد مقابله 
با کرونا، با بیان اینکــه ایران از حیث مرگ و 
میر کرونایی در میان کشورها میان رده و رو 
به پایین قرار دارد، افزود: در ماه های گذشته 
پرستاران و پزشــکان ایرانی تجارب خوبی 
در خصوص مقابله با کرونا کسب کرده اند و 
این مهم ســبب کاهش مرگ و تلفات جانی 
در جامعه خواهد شــد.حق دوست گفت: با 
اینکه آمار مرگ و میر در میان جوانان هم به 
چشم می خورد، اما بیشــترین تلفات کرونا 
شامل ســنین باالی 6۵ سال و افرادی است 

که بیماری زمینه ای دارند.
عضو کمیتــه مشــورتی علمی مبــارزه با 
بیماری های عفونی، تصریح کرد: در دوران 
اولیه پیدایش کرونا نسبت مبتالیان مرد به 
زن، حدوداً ۱۰ درصد بیشــتر بود، اما رفته 
رفته این نســبت به یک درصد نزدیک شده 
اســت. همچنین در ابتدا فکر می شد که در 
کودکان مقاومتی برای ابتال به بیماری کرونا 
وجود دارد، اما بعدها معلوم شــد این گفته 
صحیح نیست و ما در شناســایی مبتالیان 
کودک مشکل داشته ایم. روی هم رفته آمار 
مبتالیان جوان نســبت به افراد ُمسن بسیار 
نادر اســت با این حال باز هــم نباید رعایت 

نکات بهداشتی را فراموش کرد.
حق دوســت در خصوص احتمــال ابتال و 
انتقال ویروس کوویــد ۱۹ از افراد نزدیک 
در خانواده و ادارات، گفــت: اگر حدوداً ۵ یا 
6 روز از عالمــت دار بودن یکــی از افراد در 
خانه یــا اداره گذشــت و اطرافیان عالمت 
دار نشــدند احتمال ابتال به کرونا کم است، 
ولی چنانچــه پــس از ۲ روز عالئمی رویت 
شــد بهتر اســت در خانه مانده و با فاصله از 

نزدیکان ایام قرنطینه را شروع نمایند.

برنامه ریزی برای کاهش آمار طالق

دریافت تسهیالت بهزیستی برای جامعه هدف بدون نیاز به مراجعه افراد

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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ماسک دولتی کجا عرضه می شود

وشی ماسک  معمای گرانفر
خریدار  این روزها که وزارت بهداشــت 
اصرار بر اســتفاده از ماســک دارد، قیمت 
این کاالی چند گرمی، صــدای مردم را در 
آورده است. اما، مسئوالن مدعی هستند با 

متخلفان برخورد می شود.
استفاده از ماســک از ۱۵ تیر ۹۹ به دستور 
ستاد ملی مقابله با کرونا، اجباری شده است 
و مردم می بایست در اماکن پر تردد و شلوغ، 
ادارات و…، از ماسک استفاده کنند. این در 
حالی است که ماسک های سه الیه جراحی 
که بیشترین مصرف را دارند، با قیمت های 
مختلف به فروش می رســد. ضمن اینکه در 

تهیه آن نیز، مشکالتی دیده می شود.
با بررســی های میدانی از چنــد داروخانه 
و ســوپرمارکت و ایســتگاه های متــرو که 
بیشــترین عرضه ماســک در این مکان ها 
صــورت می گیــرد، نرخ هــای متفاوتی را 
مشاهده کردیم. از ۲۳۰۰ تا ۳,۰۰۰ تومان 
و البته در بعضــی مکان ها، قیمــت آنها تا 

۵,۰۰۰ تومان هم رفته است.

این در حالی اســت که مســئوالن انجمن 
داروســازان بر این عقیده اند که هنوز یک 
عدد ماسک با قیمت مصوب وزارت صمت، 
به داروخانه ها داده نشــده و هر آنچه در این 
مکان ها عرضه می شود، ماسک هایی است 
با نرخ آزاد و از طریق شــرکت های تولیدی، 

توزیع می شود.
در همیــن حــال، جمشــید گلپــور دبیر 
کارگروه مقابله با کرونــا وزارت صمت، در 
ارتباط تصویــری با برنامــه گفتگوی ویژه 
خبری شبکه دو ســیما، مدعی شد که نرخ 
ماسک های ســه الیه بین ۱۳۰۰ تا ۱,۵۰۰ 

تومان است و به وفور نیز وجود دارد!!
طرح چنین ادعایی با واکنش مجری برنامه 
مواجه که ســئوال کرد کجا این ماســک ها 
عرضه می شــود تا ما مجبور نشویم ماسک 
۳۰۰۰ تومانــی بخریم که دبیــر کارگروه 
مقابله با کرونا در وزارت صمت، مدعی شــد 
در ایستگاه های مترو به وفور این ماسک ها 

با قیمت مصوب عرضه می شود.

وی، البته اشــاره ضمنی هم به داروخانه ها 
داشــت اما توضیح نداد که آیا ماســک سه 
الیه با نرخ مصوب ۱,۵۰۰ تومان به آنها داده 
شده اســت یا خیر. فقط به این نکته بسنده 
کرد که با گران فروشــی برخورد می شود و 
مردم می توانند با شماره تلفن ۱۲۴ تماس 

بگیرند.
گلپور گفت: نرخ ماســک یکسان و مصوب 
بوده و هر نهادی ماســک را با نرخ گران تر یا 

خارج از مصوب عرضه نمایــد با آن برخورد 
خواهد شــد.این در حالی اســت که سید 
حمید خوئی رئیــس انجمن داروســازان 
اســتان تهــران، در ایــن نامه خطــاب به 
محمدرضا شــانه ساز رئیس ســازمان غذا 
و دارو، مدعی شــده اســت کــه از ابتدای 
دوران شــروع کرونــا، نهادهــای اجرایی 
دولتی نرخ هــای مصوبی را برای ماســک 
محافظ اعالم نموده و ســپس بر مبنای آن، 
داروخانه هــا بارها متهم به گران فروشــی 

شده اند.
وی افزود: از ابتدای شــروع کرونا در کشور 
حتی یک عدد ماسک ســه الیه پرستاری 
با قیمت مصوب دولتــی در داروخانه های 
اســتان تهران توزیع نشده اســت. این در 
حالی اســت که طی ماه های گذشته انواع 
ماســک های محافــظ اســتاندارد و غیر 
اســتاندارد در خــارج از داروخانه ها اعم از 
عطاری ها و ســوپر مارکت ها و دیگر مراکز 
بدون کمترین نظارتی بــر کیفیت و قیمت 

عرضه شــده و می شود.ســید علی فاطمی 
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، مدعی 
شده اســت که ۹۰ درصد ماسک هایی که 
این روزها توســط مردم اســتفاده می شود 
استاندارد ســالمت و حفاظت در برابر کرونا 
را ندارد، چــون از مراکزی به دســت مردم 

می رسد که هیچ نظارتی بر آنها نیست.
وی گفت: داروخانه تنها مرکزی اســت که 
اگر ماسک مصوب در اختیار آن قرار بگیرد، 
ملزم اســت با همان قیمــت مصوب عرضه 
کند و حق افزایــش قیمت را نــدارد. زیرا، 
نظارت بــر داروخانه ها راحت تر اســت. اما 
در حال حاضر چه کســی بر عرضه ماسک 
در سوپرمارکت ها و دستفروشی ها نظارت 

دارد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، تاکید 
کرد: چرخه تولید و توزیع ماسک در کشور 
معیوب است و همین موضوع، زمینه را برای 
سودجویی برخی و سردرگمی مردم فراهم 

کرده است.



چرا لیگ برتر فوتبال، کم گل است؟
روزنامه الرایه خبر داد

علیرضا بیرانوند در جمع ۶ نامزد کسب عنوان 
بهترین بازیکن سال آسیا

نامزدهای کســب عنوان بهترین بازیکن ســال ۲۰۲۰ آســیا به 6 نفر 
کاهش یافت و نام علیرضا بیرانوند هم در بین گزینه ها دیده می شود.

 روزنامه »الرایــه« قطر خبر داد تعداد نامزدهای بهترین بازیکن ســال 
۲۰۲۰ آســیا به 6 نفر کاهش یافته اســت که در این بیــن نام علیرضا 

بیرانوند دروازه بان سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران هم دیده می شود.
طبق ادعای الرایه در این لیست نام اکرم عفیف از قطر، سالم الدوساری 
از عربســتان، احمد الظفیــری از کویــت، علیرضا بیرانونــد از ایران، 

تومواکی ماکینو از ژاپن و کیم بو کوینج از کره جنوبی قرار دارد.
قرار اســت تعداد بازیکنان روز ۲۵ نوامبر )۵ آذر( به سه نفر کاهش پیدا 
کند و در نهایت نام بهترین بازیکن قاره آســیا در تاریخ ۵ دسامبر )۱۵ 

آذر( مشخص می شود.
سال گذشته اکرم عفیف این عنوان را از آن خود کرد و علیرضا بیرانوند 

در جمع سه گزینه نهایی قرار داشت.

هومن افاضلی:
ماشین سازی در لیگ برتر می ماند

سرمربی تیم فوتبال ماشین ســازی گفت: باوجود دو باخت متوالی به 
لیگ دسته یک سقوط نمی کنیم و در لیگ برتر باقی می مانیم.

 هومن افاضلی درباره دو باخت متوالی تیم فوتبال ماشــین ســازی و 
احتمال سقوط این تیم به لیگ دســته اول گفت: تیم سایپا مثل ما ۲۷ 
امتیازی اســت و فقط به خاطرتفاضل گل بهتر باالتر قرار گرفته است. 
ســه بازی متوالی در تبریز داریم. فقط نیاز به ســه امتیــاز داریم و می 

توانیم به امتیاز الزم برسیم. 
وی ادامه داد: خیال هواداران ماشین سازی راحت باشد و دغدغه سقوط 
نداشته باشند. مطمئن باشند امسال سهمیه لیگ برتری حفظ می شود 

و فصل آینده برنامه های ویژه ای داریم.
افاضلی درباره جدایی اش از تیم پارس جنوبی تاکید کرد: من آن تیم را 
یک تنه مدیریت می کردم. هیچکس از هیچ کجا به ما کمک نکرد. وقتی 
یک نفر مســئولیت را قبول می کند همه نگاه می کنند و برایشان مهم 
نیست. بعد از رفتن من از پارس آدم های زیادی وسط آمدند چون آدمی 

که قبال یک نفره همه کار می کرد حاال دیگر نیست.
سرمربی ســابق پارس جنوبی تاکید کرد: می دانســتم شرایط پارس 
چطور است. مســئله دیگر این بود که قول های زیادی دادند ولی عملی 
نشــد. اینکه هر روز با آدم هایی که حقوقشــان را نگرفته اند سر و کله 

بزنید، باعث می شود اعتبارتان زیر سئوال برود.
افاضلی یادآور شد: چیزی که کار ما را ســخت کرد بازی استقالل بود. 
مشکل است که یک نفره جلوی یک ساختار سیستماتیک مبارزه کنید 
تا حق تیمتان را بگیرید. آنجا نیاز داشتیم مثل یک سازمان باشیم. نمی 
توانستم یک نفره جلوی همه بایســتم و از هواداران استقالل هرچه که 
می گویند، بشنوم. چون دیدم زورم نمی رسد حق تیمم را بگیرم، رفتم. 
تبعاتش را هم پرداخت کردم ولی گاهی به یک جایی می رسید که بقیه 

هم باید سهم مسئولیت خودشان را بر عهده بگیرند.

موسوی: 
وزی استقالل داشت دیاباته نقش اول را در پیر

 پیشکسوت استقالل گفت: »شــیخ دیاباته« بازیکن تاثیرگذاری برای 
استقالل محسوب می شــود و به طور حتم یکی از ارکان پیروزی های 

آبی پوشان به خصوص در دیدار مقابل سپاهان محسوب می شود.
»علی موسوی« اظهار داشت: استقالل مقابل سپاهان هدفمند و عالی 
بازی کرد و توانست پیروزی ارزشــمندی را برابر حریف خود به دست 
آورد.وی افزود: آبی پوشــان تهرانی در نیمه دوم و با یک بازیکن کمتر 
عالی بودند و توانستند ۲ گل بزنند و نشــان دادند برای گرفتن سهیمه  

لیگ قهرمانان آسیا انگیزه زیادی دارند.
پیشکسوت استقالل خاطرنشان کرد: اســتقالل ۱۰ نفره بازی کرد اما 
بازیکنان این تیم فضاهای خالی را پر کردنــد و اجازه ندادند کمبود نفر 

این تیم احساس شود.
موسوی تصریح کرد: به طور حتم اگر استقالل این روند را در طول فصل 

داشت حتی می توانست کاندیدای اول قهرمانی در لیگ باشد.
وی تاکید کــرد: »فرهاد مجیدی« به خوبی توانســت تیمش را از کنار 

خط طولی زمین هدایت کند و به هدف خود برسد.
بازیکن اســبق اســتقالل در پایان گفت: »شــیخ دیاباتــه« بازیکن 
تاثیرگذاری برای اســتقالل محسوب می شــود و به طور حتم یکی از 

ارکان پیروزی های استقالل است.

درخشان: 
تساوی پرسپولیس و نساجی عادالنه بود

پیشکسوت باشــگاه پرســپولیس گفت: با این که پرسپولیس قهرمان 
شده اما یک تیم بزرگ نمی تواند تمام ترکیب تیم را عوض کند چرا که 
ناهماهنگی به وجود می آیــد و برگرداندن هماهنگی به تیم کار راحتی 

نیست.
حمید درخشــان درباره دیدار پرسپولیس مقابل نســاجی اظهار کرد: 
بازی بدی نبود. این که انتظار داشته باشــیم پرسپولیس هر بازی برود 
و بازی های خارج از خانه خود را هم پیروز شود، واقعا نمی شود. حریف 
هم بررســی می کند و با توجه به نقاط قوت و ضعف تیم مقابل بازی می 
کند وآنالیز می کند تا بتواند تســاوی یا برد به دست بیاورد. بازی دیروز 

به نظر من بازی بدی نبود و هر دو تیم خوب بازی کردند.
او ادامه داد: پرســپولیس زود گل خورد اما مثل همیشــه روند به گل 
رســیدنش را ادامه داد. به هر حال بازی کردن در بعضی شهرها سخت 
اســت و بازی در زمین چمن مصنوعی هم یکســری فاکتورها دارد که 
کار را برای بازیکنانی که تمام فصــل روی چمن طبیعی بازی می کنند 
سخت می کند و یکسری مشــکالت را به وجود می آورد و ممکن است 

دچار خسارت شوند اما در نهایت پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد.
درخشــان با بیان این که با توجه به قهرمانی پرسپولیســی ها شاید آن 
انگیزه هم برای ادامه بازی ها کمتر شود، گفت: تیم خیلی به دنبال این 
نبود که ریسک باالیی کند اما به هر حال به دنبال این بود که شخصیت 
تیمی اش را حفظ کند تا نبازد. به نظــر من هر دو تیم خوب کار کردند و 
این تساوی چیزی از شایستگی های نساجی کم نمی کند چرا که آن ها 
هم خیلی خوب بازی کردند و در مجموع باید بگویم بازی نسبتا خوبی 

بود و نتیجه تساوی عادالنه بود.
پیشکسوت باشگاه پرســپولیس درباره این که با توجه به قطعی شدن 
قهرمانی، گل محمدی می تواند از جوانان بیشــتر استفاده کند، گفت: 
اعتقاد شخصی من این اســت که یک تیم بزرگ نمی تواند تمام ترکیب 
تیم را عوض کند چرا کــه ناهماهنگی به وجود می آیــد و برگرداندن 
هماهنگی به تیــم کار راحتی نیســت. در تیم های بزرگ نهایتا ســه 
بازیکن می توانید جابجا کنید و اگر حتی پنــج بازیکن هم تغییر دهند 
در واقع ۵۰ درصد تیم را عــوض کرده اند و این مســاله برای تیم های 
بزرگ سخت اســت چرا که پیش رویشان جام باشــگاه ها است و باید 

توازن را حفظ کنند تا بتوانند در ادامه راه گرفتار نشوند.
او درباره مشکالت کنونی این تیم که باید در فصل نقل و انتقاالت مرتفع 
شود، عنوان کرد: پرسپولیس در خط حمله و هافبک باید تقویت شود. 
تقویت این دو خط خیلی مهم است که آنها باید به جذب بازیکن در این 

دو خط فکر کنند.

میدان

برد دو بر یک اســتقالل تهران مقابل سپاهان اصفهان 
در حالی رقم خورد که این تیــم بیش از یک نیمه با ۱۰ 
نفر بازی کرد. دیدار تیم های فوتبال استقالل تهران و 
سپاهان در حالی از ســاعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه آزادی 
آغاز شــد که با نتیجه دو بر یک به ســود آبی پوشــان 

پایتخت به پایان رسید.
شیخ دیاباته )۵۲- پنالتی( و شــایان مصلح )6۵- گل 
به خودی( برای اســتقالل تهران و محمد محبی )۸۲( 

برای سپاهان گلزنی کردند.
ســپاهان در حالی مقابل آبی پوشــان پایتخت صف 
آرایی کــرد که امیر قلعه نویی ســرمربی خــود را به 
دلیل کسالت روی نیمکت نداشــت تا پرافتخارترین 
سرمربی ایرانی لیگ برتر شــاهد باخت تیمش مقابل 
شــاگردان فرهاد مجیــدی روی اشــتباهات متعدد 

فردی باشد.
در نیمــه اول دو تیــم بیشــتر ســعی داشــتند با 

پاس هــای نســبتاً بلند بــه دروازه رقیب 
خود برســند اما همین تاکتیک باعث شــد 
تا درگیری های زیــادی در میانه میدان به 

وجود بیاید.
وریا غفوری مدافع راســت استقالل تهران 
بارها با امیــد نورافکن درگیــری فیزیکی 
داشــت که در نهایت باعث تنش بین این دو 

بازیکن و اعضای استقالل و ســپاهان شد. همین امر 
باعث شــد تا بیژن حیدری به هر دو بازیکن کارت زرد 

نشان دهد اما این پایان ماجرا نبود.
 آرش رضاونــد دقایقی پس از این درگیــری در میانه 
میدان با آرنج دســت خود به امید نورافکن ضربه ای را 
وارد کرد تا با کارت زرد دوم خود از سوی حیدری روبرو 
شــده و اســتقالل تهران در دقیقه ۴۱ با ۱۰ نفر به کار 

خود ادامه دهد.
همین موضوع باعث شــد تــا زردپوشــان اصفهانی 

در دقایق پایانــی روی دروازه آبی پوشــان 
موقعیت هایی را ایجاد کننــد اما هیچکدام 
برای سیدحســین حســینی تهدید جدی 
محسوب نشد تا دو تیم در پایان نیمه اول به 

تساوی بدون گل رضایت دهند.
نیمه دوم در حالی آغاز شــد کــه کادر فنی 
ســپاهان ترجیح داد نورافکن را که عصبانی 
بود از زمین مسابقه بیرون بکشــد و علی قربانی را وارد 

زمین کند. 
فرهاد مجیدی نیز ترجیح داد محمد دانشگر را به جای 
مهدی قائدی وارد زمین کند تا شیخ دیاباته پس از ۱۰ 
نفره شدن این تیم به عنوان تنها مهاجم در خط حمله 

بازی کند.
با این حال اســتقاللی ها خیلی خوب توانســتند از 
قدرت بازیســازی علی کریمی و فرشــید اسماعیلی 
اســتفاده کنند تا دیاباته را در دقیقه ۵۲ در موقعیت 

تک به تک قــرار داده و این بازیکن بنا به تشــخیص 
داور توســط شــایان مصلــح در محوطــه جریمه 
سپاهان سرنگون شد تا آبی پوشــان صاحب پنالتی 
شــوند. موقعیتی که دیاباته خــودش تصمیم به گل 
کــردن آن گرفت تا اســتقاللی ها با یــک گل پیش 

. بیفتند
پس از این گل باز هم ســپاهانی ها دســت از حمالت 
پردامنه خود برنداشتند اما این بار دانشگر بود که روی 
نفوذ کم تعداد آبی ها با ســانتر کوتاه خود سبب شد تا 
شایان مصلح به اشتباهات فردی خود ادامه داده و گل 

به خودی بزند.
پس از این گل نیز باز هم سپاهان بی محابا حمله کرد تا 
در نهایت توانست در دقیقه ۸۲ با شوت سرکش محمد 
محبی یکــی از گل های خورده را جبــران کند اما این 
گل نتوانست مانع از شکســت سپاهان در تهران مقابل 

استقالل شود.

استقالل

خریدار  مهاجمان شــاغل در لیگ ایران 
کمتر گل می زنند و حد نصــاب الزم برای 
آقای گلی در فصل جاری به شــدت کاهش 
یافته و فعال بهترین گلــزن لیگ برتر ۱۲ بار 

دروازه رقبا را گشوده است.
 لیگ برتر فوتبال ایران تا ســه هفته دیگر به 
پایان می رسد و پرونده نوزدهمین فصل این 
رقابت ها با تمام فراز و نشیبش به پایان می 
رسد. با این وجود تکلیف قهرمان رقابت ها از 
چند هفته قبل مشخص شده و طبق جدول 
رده بندی، پرســپولیس با اقتدار و با آماری 
بهتر از فصول گذشته جام طالیی رقابت ها 

را باالی سر خواهد برد.
هنوز رقابت ها جذابیت خاص خود را دارد و 
به جز یکی، دو تیم کــه هیچ هدفی را دنبال 
نمی کنند، ۵ تیم برای دو یا ســه ســهمیه 
آســیا در باالی جدول و 6 تیم بــرای فرار از 
سقوط و بقا در لیگ برتر تالش می کنند. در 
کنار این دو، هنوز قصه آقای گلی هم به قوت 
خود ادامه دارد و مهاجمــان یکی در میان 
گلزنی می کنند تا کفش طالی فصل جاری 

را از آن خود کنند.
در جــدول گلزنان لیگ برتر، اســامی چند 
بازیکن دیده می شود که آن ها هم دو بازی 
در میان یا در بهترین حالــت یکی در میان 
گلزنی مــی کنند تا با قــرار گرفتن در صدر 
جدول نام خود را به عنــوان بهترین گلزن 

مطرح کنند.
در جدول گلزنان، شــیخ دیاباته و شــهریار 
مغانلو با ۱۲ گل پیشتاز هستند و عیسی آل 
کثیر با ۱۱ گل، سوم و علیپور و مهدی ترابی 
با ۱۰ گل از پرسپولیس در رتبه چهارم قرار 
دارنــد. دو مهاجم اســتقالل یعنی مهدی 
قایدی و ارسالن مطهری نیز با ۹ گل در رده 

ششم جای گرفته اند.
این نفرات، بهترین گلزن های فوتبال ایران 
هســتند که می توانند در هفتــه های باقی 
مانده از فصل جاری گلزنــی کنند و کفش 

طال را به نام خود سند بزنند.
طبــق اطالعات موجــود، شــیخ دیاباته با 
گلزنی در هر ۱۰۳ دقیقه یک بار بیشــترین 
شــانس را برای آقای گلــی دارد و بعد از او 
عیسی آل کثیر با گلزنی در هر ۱۴۹ دقیقه 

یک بار و سپس ارســالن مطهری با گلزنی 
در هــر ۱6۹ دقیقــه یک بار شــانس های 
بعدی هستند. شــهریار مغانلو هم هر ۱۷۵ 
دقیقه یک بار گلزنی کرده تــا فعال به لطف 
بازی های بیشــتر شانه به شــانه دیاباته در 

صدرجدول گلزنان حرکت کند.
تمام این اطالعات مــی گوید لیگ ایران کم 
گل اســت و بازیکن با زدن ۱۳ تا ۱۴ گل می 
تواند نامش را به عنوان آقای گل مطرح کند. 
این مقدار گلزنی در مقایســه با فوتبال آسیا 
هم چندان زیاد نیست و از حیث گلزنی رقم 
مناسبی به نظر نمی رســد. ولی این سوال 
مطرح می شــود که آیا فوتبال ایران در خط 

حمله کیفیت پایینی دارد؟

 کاهش کیفیت گلزنان طی فصول اخیر
آمار نشــان می دهد لیگ برتــر ایران که به 
عنوان باالترین سطح از فوتبال ایران از سال 
۸۰ راه اندازی شــده، در گذشته مهاجمان 
گلزن تری در اختیار داشــته و به مرور بازی 
تدافعی جای بازی هجومی را گرفته اســت. 
حتی در فصول گذشته مهاجمان با زدن ۱6 
گل توپ طال را تصاحب کردنــد و در میان 

آقای گل های ادوار لیــگ، زدن ۲۴ گل هم 
دیده می شود.

از ســال ۹۰ تاکنون، فقط در لیگ سیزدهم 
آقای گل کمتر از ۱۵ گل را به ثمر رســانده 
است. کریم انصاری فرد در فصل ۹۰-۹۱ با 
زدن ۱۴ گل توپ طــال را از آن خود کرد. در 
بقیه موارد کمتر از ۱6 گل به ثبت نرســیده 

است.
لیگ دهم: رضا نوروزی - فوالد - ۲۴ گل

لیگ یازدهم: کریم انصاری فرد - ســایپا 
- ۲۱ گل

لیگ دوازدهم: جــالل رافخایی: ملوان - 
۱۹ گل

لیگ ســیزدهم: کریــم انصــاری فرد: 
تراکتور  ۱۴ گل

لیگ چهاردهم: ادینیو - تراکتور  ۲۰ گل
لیــگ پانزدهــم: مهــدی طارمــی- 

پرسپولیس - ۱6 گل
لیــگ شــانزدهم: مهــدی طارمی - 

پرسپولیس - ۱۸ گل
لیگ هفدهم: علی علیپور - پرســپولیس 

- ۱۹ گل
لیگ هجدهــم: کــی روش اســتنلی 

)سپاهان( و لوسیانو پریرا )فوالد( - ۱6 گل
آمار گلزنــی در فصل جــاری از معیارهای 
موجود در لیگ برتر ایران هم کمتر است که 
این موضوع بی ارتباط به بردهای اقتصادی 
پرسپولیس و همینطور بازی های کم تعداد 

شیخ دیاباته نیست. 
در واقع پرســپولیس به عنــوان قهرمان از 
یک گلزن تمام عیار در فصل جاری محروم 
مانده و بار گلزنی به صورت مشــترک روی 
دوش علیپــور و ترابی قرار گرفته اســت. از 
سوی دیگر شیخ دیاباته که هر ۱۰۰ دقیقه 
)تقریبا هر بــازی( گلزنی کــرده، به علت 
مصدومیت فرصت کمتری برای گشــودن 
دروازه رقبا داشــته و در غیر این صورت می 
توانســت تا ۲۵ گل را به ثمر برساند و حتی 
عنوان بهتریــن گلزن لیگ را هــم به خود 

اختصاص دهد.

 وضعیت گلزنی در لیگ های آسیایی
عملکــرد گلزنان در لیگ های آســیایی به 
خصوص در قطر یا چین حاکی از وجود چند 
تیم بسیار قدرتمند در سطح بسیار باالست 
که برای موفقیت در لیگ قهرمانان آســیا 

مهاجمان تــراز اول را خریــداری کرده اند 
و به لطف این بازیکنــان آمارهای عجیب و 

غریبی در گلزنی خلق شده است.
برای مثال، در قطر، بغــداد بونجاح تا قبل از 
اتمام فصل جاری ۳۹ بــار گلزنی کرده و هم 
تیمی او اکرم عفیف بــا ۲6 گل زده در رتبه 
دوم قرار دارد. یوســف العربی از الدحیل هم 
با ۲6 گل سوم است اما ســایر گلزنان همان 

عدد ۱۳ گل را نشان می دهند.
در فوتبال امارات که به علت شــیوع کرونا، 
نیمه تمام اعالم شــد، مهاجم العین یعنی 
کوجو فودوالبا از توگــو در ۱۹ بازی، ۱۸ بار 
گلزنی کرد و بعد از او سباســتین تاگلیابو از 
الوحه توانســت ۱۴ بار تــوپ را وارد دروازه 
رقبا کند که همگی جزو لژیونرهای فوتبال 

این کشور به حساب می آیند.
در چین نیز وضعیت به همین منوال است. 
صدر جدول گلزنان فوتبال این کشــور در 
فصل گذشــته که آذرماه به پایان رســید، 
متعلق بــه مهاجم تیم گوانگژو RF اســت 
که ۲۹ بار در ۳۰ هفته گلزنی کرد. ســپس 
پائولینیو و الکســون از گوانگژو اورگراند با 
۱۹ و ۱۸ گل دیده می شوند. در صدرجدول 

نامی از گلزنان چینی دیده نمی شود.
در ســایر لیــگ هــای فوتبال آســیا هم 
وضعیت به همین منوال اســت که خارجی 
ها بار گلزنــی را به دوش می کشــند و آمار 
گلزنی باالتر رفته اســت و کمتر نامی از یک 
فوتبالیست آسیایی در صدرجدول گلزنان 

دیده می شود.
این وضعیت در لیگ ایران به علت مشکالت 
اقتصادی و افزایش نرخ ارز متفاوت اســت 
چرا که نه تنها مهاجمان تــراز اول به ایران 
نمی آیند، بلکه بهترین مهاجمان تیم ملی 
هم در خارج از کشور و در لیگ های روسیه، 
پرتغال و ... شاغل هســتند و حتی آقای گل 

شده اند.
به همین دلیل اســت که با خروج بازیکنان 
باکیفیــت از ایران و نیامــدن خارجی های 
جایگزین، فوتبال ایران چند فصلی است که 
در بخش تهاجمی دچار افت شده و و آنطور 
که باید و شاید شــاهد گلزنی در خط حمله 

نیستیم.

استقالل هم سپاهان را برد هم رقیبانش را

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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»المپیک« به داد دو بازنشسته رسید

 داورزنی و سعیدی ماندگار شدند
زینب حاجی حسینی  بر اساس مکاتبه 
صورت گرفته با سازمان اداری استخدامی 
در مورد بازنشســتگی دبیــرکل کمیته 
المپیــک و رئیس فدراســیون والیبال و 
موافقــت و مجوز صادر شــده، این دو نفر 
کماکان بــه فعالیت خــود ادامه خواهند 

داد.
 چالش بازنشســته ها و تصدی پســت های 
مدیریتی توســط آنها که در یکی دو ســال 
گذشته ســاختار ورزش را هدف قرار داده 
بود، طی ماه های گذشــته به خاطر مطرح 
شــدن برخی نام های جدید و لــزوم کنار 
رفتن آنها، اصطکاک هــای جدیدی ایجاد 
کرد به خصوص در رابطه بــا دو مدیری که 
متصدی پســت های تاثیرگــذار و مهمی 

هستند.
یکی از این افراد محمدرضا داورزنی است؛ 
رئیس امروز و دیروز فدراسیون والیبال که 
البته از بهمن ماه ۹۵ تــا آبان ماه ۹۸ معاون 
اول وزیــر در وزارت ورزش بود اما به فاصله 
یک هفتــه پیــش از انتخابات پُرحاشــیه 
فدراســیون والیبال عطای وزارتخانه را به 
لقایش بخشید و با پیروزی در این انتخابات 
دوره جدید ریاســتش در والیبــال را آغاز 

کرد.
از زمــان حضــور در وزارت ورزش امــا 
صحبت هــا در رابطــه بــا بازنشســتگی 
محمدرضــا داورزنــی مطرح بــود و بعد از 
کسب رای از اعضای مجمع والیبال هم ادامه 

داشــت. حتی در مقطعی صحبت از اعالم 
بازنشســتگی وی و تاکید بر کنــار رفتن او 

مطرح شد.
 مواردی کــه مهــر در گزارش هایی مجزا 
بــا عنــوان »حکــم بازنشســتگی رئیس 
فدراسیون والیبال صادر شد / داورزنی: بی 
خبــرم« و همچنین »مخالفــت با تصمیم 
وزیــر ورزش / داورزنی مــی رود؟« به آنها 

پرداخت.
با همه اینها محمدرضا داورزنی کماکان 
بر ســر کار بود تا اینکه بخشــنامه اخیر 
وزارت ورزش و حذف شرایط سنی برای 
اعالم بازنشســته کردن افراد با حداکثر 
۳۵ ســال خدمت، نــام وی را دوباره به 
عنوان یکــی از بازنشســته های ورزش 

مطرح کرد.
عالوه بر وی و بــه خاطر بخشــنامه اخیر، 
نام افراد دیگری با جایــگاه مدیریتی باال و 
تعیین کننده به عنوان بازنشســته ورزشی 
مطرح شد مانند کیکاوس سعیدی دبیرکل 
کمیته ملی المپیک؛ ســعیدی که سال ها 
ریاست فدراسیون گلف را بر عهده داشت به 
عنوان خزانه دار وارد ساختمان کمیته ملی 
المپیک شد اما حواشی ایجاد شده پیرامون 
دبیرکل پیشین این کمیته که در نهایت به 
اســتعفای او ختم شد )شــاهرخ شهنازی( 
باعث شــد سرپرستی این پســت اجرایی و 

مهم به وی سپرده شود.
کیکاوس سعیدی از خردادماه سال گذشته 

همزمــان خزانه دار و سرپرســت دبیرکلی 
کمیته ملــی المپیک بود تا بهمــن ماه که 
حکم قطعــی دبیرکلی را گرفــت و اینگونه 
شد نهمین فرد متصدی این پست در تاریخ 
ورزش ایران؛ به فاصله چندمــاه اما مطرح 
شدن بازنشســتگی اش اولین چالش جدی 
پیرامون وی را ایجاد کــرد و رایزنی هایی را 

موجب شد.
»مکاتبــه کمیته ملــی المپیک بــا دولت 
برای ادامه کار دبیــرکل« عنوان خبری بود 
که خبرگــزاری مهر در این رابطه منتشــر 
کرد. اگرچه این خبر مانند مطالب منتشــر 
شــده پیرامــون بازنشســتگی داورزنی با 
واکنش هایی همراه بود امــا اقدامات انجام 
شده و نتیجه به دســت آمده نشان می دهد 

که سرو صداها بی جهت نبوده است.

مجوز صادر شد؛ ماندگاری کیکاوس 
سعیدی و محمدرضا داورزنی

در رابطــه با کیــکاوس ســعیدی دبیرکل 
کمیته ملی المپیــک و محمدرضا داورزنی 
رئیــس فدراســیون والیبــال بــه جهت 
پســت های مهمی کــه در اختیــار دارند 
و تاثیرگــذاری هــر گونــه چالــش ایجاد 
شــده پیرامون آنها در آســتانه بازی های 
المپیک، مکاتبه  ویژه ای با سازمان اداری و 

استخدامی کشور انجام شده است.
این مکاتبــه از این حیث صــورت گرفته 
که طبــق »قانــون« خدمات کشــوری 

که تبعیت از آن نســبت به »بخشــنامه« 
ارجحیت هم دارد منعی برای ادامه حضور 
این افراد نیســت ضمن اینکه هنوز مدت 
زمان قانونی بــرای دوره فعالیت آنها باقی 

است.
اینهــا توجیهاتی بود که مقامــات تصمیم 
گیرنــده در مجموعــه ورزش را ملــزم به 
مکاتبه کرد. پاسخ دریافتی از سازمان اداری 
استخدامی به این مکاتبه مثبت بوده چرا که 
ادامه همکاری با این دو نفر را بالمانع عنوان 

کرده است.
عالوه بر ایــن و برای محکم کاری بیشــتر، 
مجوز ویژه دیگری هم بــرای ادامه فعالیت 
دبیــرکل کمیته ملــی المپیــک و رئیس 
فدراسیون والیبال گرفته شــده است. این 
مجوز از ســوی وزارت ورزش دریافت شده 

و مــورد تایید یکــی از مقامــات اصلی این 
وزارتخانه هم قرار گرفت.

با این اوصاف حداقل تا زمــان بازی های 
المپیــک توکیو کــه با یک ســال تاخیر 
مردادماه ســال آینده برگزار می شــود، 
شــائبه دوباره ای در مورد متصدیان این 
دو پست و کنار رفتن شــان وجود نخواهد 
داشــت. البته طبق رای مجمع ریاســت 
داورزنی تا آبان مــاه ۱۴۰۲ ادامه خواهد 

داشت.
انتخابات کمیته ملــی المپیک هم دی ماه 
۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. البته که سعیدی 
در جریان انتخابــات رای دبیرکلی نگرفت. 
وی به واسطه آئین نامه جدیدی که اعضای 
مجمع بــا آن موافقت کرده اند بــه عنوان 

متصدی این پست انتخاب شده است.
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عزت اله مهرآوران مطرح کرد

جذابیت »خانه ما« در تعلق به خانواده است

عطیه موذن  عزت الــه مهرآوران با اشــاره به 
مستندمســابقه »خانه ما« اظهار کــرد که یک 
ویژگی مهم این اثر نمایش زندگی های واقعی در 

آن بدون فیلمنامه و سناریو است.
 عزت اله مهرآوران بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره 
مستند مسابقه »خانه ما« و ویژگی های آن عنوان 
کرد: اینکــه برنامه ای متعلق به خانه و ما باشــد، 
بســیار جذب کننده اســت یعنی هر تماشاگری 
که آن را می بینــد خودش را مخاطــب ویژه آن 
برنامــه می داند چنان که گویــی همه خانه هایی 
که به تصویر کشیده شــده اند، خانه خود اوست. 
تماشــاگر وقتی به واسطه این مســابقه به داخل 
خانه ها می رود، بــا تعلقی که به خانــه و خانواده 
دارد، بــه زودی ارتباطش برقرار می شــود و یک 
حس نزدیکی و صمیمیت با آن خانــه و خانواده 

برقرار می کند.
وی حضــور در بیــن خانواده های شهرســتانی 
را نقطــه عطف »خانه مــا« عنوان کــرد و افزود: 
این حضور ما را بــا خانــه و خانواده هایی مواجه 
می کند که فرهنگ های متفاوت داشته و آداب و 
رسومشــان با ما فرق دارند و با تمام این تفاوت ها 
رفتارهایی متناســب با یک خانواده ایرانی دارند 
و حرمت هایی را که همــواره در خانه های ایرانی 

محترم شمرده می شوند تکریم می کنند.

نمایش زندگی واقعی افراد در »خانه ما«
بازیگر »لیسانســه ها« در ادامه هدف اصلی این 
مستند مســابقه را مورد بررســی قرار داده و ابراز 
کرد: مدیریت اقتصــادی در هر خانــه ای امری 
اجتناب ناپذیر اســت ولی در جامعــه ما کمتر به 
صورت تصویری و هنر نمایشــی درآمده اســت. 
یکی از زیبایی ها و ویژگی هــای آن، حضور خود 
خانواده ها در برنامه اســت که همگی افراد عادی 

جامعه هستند، نه هنرپیشــه اند و نه از سناریو و 
فیلمنامه ای در برنامه استفاده می کنند. افراد در 
مقابل دوربین قرار می گیرند و بخشــی از زندگی 
واقعی و ارتباط خانوادگی خود را برای بینندگان 

به نمایش می گذارند. 
در این میان به تصویر درآوردن خانه ای که بتواند 
هزینه های زندگی را با محــدود بودجه ای که در 
اختیار دارد مدیریت کند و آن را برای شادی خانه 
و شــادمانی خانواده به کار گیرد، کار پسندیده و 
مهمی است. طوری که این هزینه باید در مسائلی 
که در خانه اتفاق می افتد، به کار بســته شــود و 
محدودیــت مالی مانعی برای روابــط اجتماعی، 

فامیلی و عاطفی بین افراد نشود.
این بازیگر گفت: در روزگار ما نابغه کسی است که 
به اندازه همان مبلغی که برای زندگی روزانه، کنار 
گذاشــته همان قدر خرج کند و اگر توانایی دارد 

مقداری هم پس انداز کند. 
در کنار این مدیریت مخــارج زندگی هم می توان 
با بکارگیری برخــی از اســتعدادهای ذاتی مثاًل 
خیاطی، رب گیری، آشپزی و مانند آن به اقتصاد 

خانواده کمک کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا معموالً در زندگی 
شــخصی و خانوادگی به دخل و خرج خود توجه 
دارند و برای این امور وقــت می گذارند، گفت: هر 
آدمی تالش می کند تا بتواند درســت خرج کند، 
من و همســرم نیز ســعی می کنیم در خانه پول 
هزینه ها را ســر هر ماه جدا کنیــم. هزینه هایی 
برای کرایــه خانه، قبض هــای پرداختی، رفت و 
آمد، بیماری و مانند آن کنــار می گذاریم و هرگز 
به آن مبلغ دســت نمی زنیم. مابقی مانده هزینه 
را برای مخارج روزمره، خوراک، پوشاک و دعوت 
از میهمان در نظر می گیریــم که این در مدیریت 

اقتصاد خانه کمک کننده است.

شرایط سخت تصویربرداری »پدر پسری« 
در زمان کرونا

وی در بخشــی دیگر درباره پرداختن به کرونا در 
»خانه ما« اظهار کرد: در مساله کرونا هم تک تک 
افراد مسئول هســتند و هم دولتی که مسئولیت 
یک مملکت را برعهده دارد. ترویج و یادآوری آن 
در برنامه »خانه ما« کار نیکی اســت که می تواند 
رعایت بهداشــت را در خانه ها جا بیاندازد. رعایت 
بهداشــت و البته رعایت دیگران، از ثمرات کرونا 
بوده که پرداختن بــه آن جذابیت بیشــتری به 
برنامه داده و موجب اشتیاق بیشتر تماشاگر برای 
دنبال کردن بخش های مختلف مســابقه شــده 

است.
بازیگر پیشکســت عرصه طنز در پایان به تجربه 
کاری در شــرایط کرونایی، اشــاره کرد و گفت: 
در جریان ضبط ســریال »پدر پسری« که دو ماه 
آن همزمان بــا اوج گیری کرونا بود بــا اینکه من 
به تازگی عمــل کوچکی انجام داده بــودم و نیاز 
به استراحت داشتم ســر صحنه حاضر شدم. در 
شرایطی که ۴۵ نفر در دو آپارتمان کار می کردیم 
و موقع اجرای نقــش هم فاصله هایمــان کمتر 
می شد و طبیعتاً نمی توانستیم از ماسک استفاده 
کنیم، به دلیل تعهدی که به خــود و عوامل گروه 
داشــتم با وجود خطر ابتال به ویــروس کرونا و با 
توجه به محدودیت زمانی برای رســیدن سریال 
به ایام مبارک رمضــان، این ســریال را به اتمام 
رساندیم.وی در پایان گفت: خوشبختانه سریال 
بازخورد خوبی داشت. تحمل همه این سختی ها 
یک دلیل داشت؛ وقتی من در حرفه خودم یعنی 
بازیگری، به این توانایی رســیدم و توانستم بازی 
کنم و این حرفــه را تدریس کنم بــا خدای خود 
بیعت کردم که این قدرت را به من بدهد که بتوانم 

مردم را بخندانم.

چهره

مهــدی احمــدی کــه در فیلم 
»عروس آتش« خســرو سینایی 
بــازی کــرده بــود، می گوید: 
بســیاری از آثار این فیلمســاز 
بــا بی توجهی روبــرو بــود و با 
بی مهری هایی در سینما مواجه 
شــد که یــادآوری  آن هــا هم 

ناراحت کننده است.
این بازیگر که بیش از ۳۰ سال 
است با مرحوم خسرو سینایی 
در ارتباط بــوده و در پنج فیلم 
او بازی کرده اســت، بیان کرد: 
»جزیــره رنگیــن« آخریــن 
کار مــن در فیلمــی از آقــای 
ســینایی بود و »عروس آتش« 
مهم ترینش امــا مهجورترین 
کار »در گفتگو با ســایه« بود 
که به نوعی دچار مشــکل شد 
چون کسانی که طرفدار صادق 
هدایت بودند بــا فیلم برخورد 
خوبــی نداشــتند و از آنجا که 
اکران خوبی هم نداشت خیلی 
کمتر دیده شــد، گرچه اصوالً 
فیلم های آقای ســینایی هیچ 
کدام اکران خوبی نداشــتند، 
حتی »عروس آتش« که  فیلم 

بسیار مهمی بود.
دغدغه منــدی  دربــاره  او   
خســرو ســینایی در پرداختن 
به ســوژه هر کــدام از آثارش 
در  کــه  بی توجهی هایــی  و 
هنــگام نمایش دیدنــد گفت: 
مســئله فقط اکران نبود و این 
بی توجهــی از اســاس درباره 

فیلم های ایشان وجود 
داشت؛ یعنی مشکلی 
که آقای ســینایی با 
فضای هنــری حاکم 
داشــتند، این بود که 
انگار نادیــده گرفتن 
ایشان باب شده بود و 

این موضوع در طی ســال هایی 
که ایشــان کار می کــرد دیده 

می شد.
  مثال زمانی که الزم بود بودجه ای 
برای کارهایشــان داده شــود یا 
حمایتی از طــرف دولت صورت 
بگیــرد ایــن بی توجهــی اتفاق 
می افتــاد و ایشــان همیشــه 
بــا حداقــل بودجــه و امکانات 
کارهــای خود را پیــش می برد. 
خیلی وقت ها با بودجه شــخصی 
فیلم هــای خــود را ســاختند، 
اما بخــش دیگر بــی توجهی و 
بی مهــری از اهالــی ســینما یا 

دوستاِن همکار بود.
وی ادامــه  داد: در ایــن بیــش 
از ۳۰ ســالی که با ایشــان کار 
کردم مثل پــدرم بودند و چون 
خیلی وقت ها کنارشــان بودم 
بعضی حرف هایشــان را به من 
می گفتند و در جریــان خیلی 

مسائل بودم. 
برای او این امــری عادی بود که 
در ایــران و از طرف سیســتم به 
عنوان یک هنرمند، در حاشــیه 
باشــد ولی بی مهری ها از برخی 
دوســتان هنرمند خیلی بیشتر 

بــود و همین بیشــتر 
برای او ناراحت کننده 

بود.
احمدی گفــت: خیلی 
از دوســتان می گفتند 
آقــای ســینایی اصأل 
و  نیســت  فیلمســاز 
مستندســاز اســت در حالی که 
ایشــان بیــش از هشــت فیلم 
داستانی بلند دارد و چندین فیلم 
داستانی کوتاه ســاخته است که 
فکر می کنم از مستندهایشــان 
بیشــتر است. ایشــان اتفاقاً یک 
داستان گو بود و کارهایشان قصه 

داشت.
 در عین حال آثار مستند خیلی 
قوی هم داشــتند. این برچسب 
مســتند اغلــب بــه فیلم های 
داســتانی ایشــان زده می شد، 
اما نکته عجیب ایــن بود، زمانی 
که انجمــن مستندســازان در 
خانه سینما تاســیس شد هیچ 
وقت از ایشــان به عنوان یکی از 
مهمترین مستند ســازان ایران 
دعوتی صــورت نگرفــت! فقط 
بعدهــا در دهــه ۷۰ و در خانه 
سینما تعدادی از فیلم های بلند 
داســتانی ومستندشان نمایش 

داده شد.
این بازیگر اضافه کــرد: تمام این 
ماجراها در حالی بود که ایشــان 
وقتی فیلم داستانی می ساخت، 
نوع دکوپاژ و حرکــت دوربین ها 
چنان طراحی می شــد  که انگار 

مستند اســت، هنرپیشه ها واقعا 
بازی می کردنــد و فیلمنامه ی از 
قبل نوشــته شــده وجود داشت 
و همه چیز براســاس قصه پیش 

می رفت.
 با این حال برچسب فیلم مستند 

به همه کارهایشان زده می شد.
 البتــه ایشــان فیلــم مســتند 
داستانی هم دارد مثل »در کوچه 
پاییز« که درباره ژازه طباطبایی 

)مجسمه ساز( است.
وی با اشاره به توانمندی و دانش 
خســرو ســینایی در معماری و 
هنرهای تجســمی و موســیقی 
گفت: عجیب اســت که انگار این 
همه توانایــی در یک نفــر برای 
خیلی ها قابل دیدن و درک نبود 
و آنچه مــن االن درباره خســرو 
ســینایی می گویم بخاطر ندادن 
بودجه و نداشتن موقعیت خوب 
اکــران و حتــی بی توجهی هــا 
نیست، چرا که ایشان با کمترین 
امکانــات و بودجه هــم کار خود 
را می کرد مثل همیــن »جزیره 
رنگین« کــه پول کل پــروژه به 
اندازه یک روز یک فیلم سینمایی 
معمولی شــد، اما حــرف من و 
تأسف من بابت یک عمر قضاوت 
نادرستی اســت که روی کارهای 
خســرو ســینایی شــد و باعث 

گله مندی بود.
خســرو ســینایی ۱۱ مرداد در 
بیمارســتان بر اثر عفونت ریه و 

کرونا در ۸۰ سالگی درگذشت.

و سینایی وس آتش« از بی مهری ها به خسر درد دل های بازیگر »عر

تهیه کننده پروژه خبر داد
ونا  مهدی پاکدل »هزارافسان« را پس از کر

 کلید می زند

محمد مهدی دلخواسته تهیه کننده مجموعه مستند »هزار افسان« از 
تولید این مجموعه به کارگردانی مهدی پاکدل، بعد از کرونا خبر داد.

محمد مهدی دلخواسته تهیه کننده و عکاس سینما درباره پروژه های 
مختلفی که در دســت دارد، گفت: مجموعه مســتند »هزار افســان« 
را با مهدی پاکدل در دســت داریم که من به عنــوان تهیه کننده و وی 
به عنوان کارگردان در این پروژه حضور داریم و پروانه ســاخت آن هم 

سال گذشته صادر شده است.
وی تاکید کرد: قرار بود این مجموعه در ۳۰ قســمت ساخته شود، البته 
تحقیق و پژوهش این مجموعه انجام شــده بود که کرونا شــروع شد و 
تولید آن به تعویق افتاده اســت. چرا که برای ســاخت این پروژه باید 
به مناطق مختلف کشور ســفر کنیم.این عکاس سینمایی توضیح داد: 
این مجموعه درباره قصه ها و افســانه های روستاها و شهرهای مختلف 
کشور است، همچنین قرار اســت باورها و داستان های مردم در مناطق 

مختلف در این مستند به تصویر کشیده شود.
وی تاکید کــرد: البته هرچند کرونــا تولید این مجموعــه را به تعویق 
انداخته است، اما ما از فرصت استفاده کرده ایم تا تحقیق های بیشتری 
را در این زمینه داشته باشــیم تا مســتند جذابی تولید شود. زمان هر 
قسمت از مجموعه »هزار افســان« بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در نظر گرفته 

شده است تا مخاطب از دیدن این مستندها خسته نشود.
این عکاس ســینما ادامه داد: این مجموعه در حال حاضر قرار اســت 
توســط بخش خصوصی تولید شــود و باید دید که می توانیم حمایت 

نهادهای مختلف را به دست آوریم یا خیر.
وی بیان کرد: کار دیگری نیز به عنوان عکاس در دســت داشــتم با نام 
»چپ راســت« به کارگردانی حامــد محمدی که به تازگــی به پایان 

رسیده است.
دلخواســته در پایان گفت: در حال حاضر نیز روی چند طرح کوتاه کار 
می کنم که در صورت امکان تهیه کنندگــی یا کارگردانی آن را برعهده 
خواهم گرفت. البته شــرایط فعلی به گونه ای اســت که به دلیل شیوع 
کرونا، بازیگر و یا عوامل پروژه ســرکار نمی آیند و بایــد منتظر ماند تا 
ببینیم چه شــرایطی پیــش می آید. در حــال حاضر تنهــا می توان 

پروژه هایی را جلوی دوربین برد که کم بازیگر و کم لوکیشن باشد.

»آسمان آبی، زمین پاک« به روایت هنرمندی جوان

وه   بهترین فیلم دانشجویی آسیا را در گر
»هنر و تجربه« ببینید

فیلم کوتاه »آسمان آبی، زمین پاک« به کارگردانی مهیار ماندگار از ۱6 
مرداد ماه در سینماهای گروه »هنر و تجربه« اکران می شود. 

»آســمان آبی، زمین پاک« اولین فیلم مهیار ماندگار است که تاکنون 
جایزه ی بهترین فیلم آســیا در بزرگترین جشنواره دانشجویی جهان؛ 
جشــنواره فیلم های دانشــجویی »بیجینگ« را دریافت کرده و برای 
بهترین تدوین در جشــنواره ی »واتراســپرایت« لندن که با حمایت 

دانشگاه کمریج برگزار می شود، نامزد بوده است. 
همچنین فیلم بعدی این کارگردان با نام »اســب سفید بالدار« تقدیر 
ویژه ی هیات داوران هفتادمین دوره جشــنواره ی برلیــن را دریافت 
کرده است.در خالصه داســتان این فیلم که فضای فانتزی دارد آمده: 
»من مســعودم. اینجا هم اتاق بازداشــته. کارم دزدی یه، همیشه هم 
برای همین می گیرنم. ولــی این بار یه اتهام دیگه بهــم زدن...«اکران 
»آسمان آبی، زمین پاک« به همراه پنج فیلم کوتاه دیگر از ۱6 مرداد در 

مجموعه ی »بازگشت کوتاه« در سینماهای هنر و تجربه آغاز می شود.
عوامل این فیلــم عبارتند از نویســنده و کارگردان: مهیــار ماندگار، 
بازیگران: سپهر طهرانچی، سیاوش خادم حسینی، آرش وزیر نظامی، 
محمد بهرامی، سارا قمشهای، علی رفاعی، مدیر فیلمبرداری: سروش 
علیزاده، آهنگســار: ســاالر محمد اصغری، طراحــی و ترکیب صدا: 
حســین قورچیان، تدوین گر: مهیار ماندگار، طراحی صحنه و لباس: 
پوریا اخوان، دســتیار اول کارگردان: میالد فــداکار، اصالح رنگ و نور: 
امیرحسین خوشبین، جلوههای ویژه: جمال غیاث بیگی، گریمور: هدا 
رودبار، صدابردار: مصطفی اکبری منجیلــی، مدیر تولید: آیدا احمدی 
شرف، دســتیار دوم کارگردان: سپهرسا، منشــی صحنه: سارا قاضی، 

عکاس: آرتا پایا و رها محمدی.

انصراف »محمدحسین لطیفی« از کارگردانی 
»بوقلمون«

تهیه کننده سریال »بوقلمون« گفت: »محمدحسین لطیفی« به دلیل 
کارگردانی یک ســریال دیگر از گروه ما جدا شــد و این روزها مشغول 

رایزنی با چند کارگردان کمدی برای کارگردانی این سریال هستیم.
»نعمت چگینی« تهیه کننده ســریال »بوقلمــون«  گفت: امیرعباس 
پیام و کریم خودســیانی در حال نــگارش متن های این ســریال ۳۰ 
قسمتی هســتند و مدتی است حسن وارســته نیز از گروه نویسندگان 

ما جدا شده است.
وی با اشاره به تغییر کارگردان این سریال نیز بیان داشت: محمدحسین 
لطیفی به دلیل کارگردانی یک ســریال دیگر از گروه ما جدا شد و این 
روزها مشــغول رایزنی با چند کارگــردان کمدی بــرای کارگردانی 
این سریال هســتیم و ترجیح مان بر این اســت تا از کارگردانی به نام 
و شناخته شــده در این ژانر اســتفاده کنیم. این تهیه کننده همچنین 
عنوان داشــت: اگر برنامه ریزی هایمان طبق روال پیــش رود تا پایان 
امسال ســریال را مقابل دوربین خواهیم برد.وی درباره لوکیشن های 
سریال »بوقلمون« نیز افزود: اغلب لوکیشــن ها در تهران قرار دارند و 
بخشی هم در گیالن مقابل دوربین می بریم. در یک خطی داستان این 
سریال آمده است که: یک مرکز پرورش بوقلمون که محل درآمد وامرار 
معاش چندین خانواده اســت، پس از مصدومیت، مدیر و گرداننده آن 
دچار مشکل می شود. بنابراین تمام کسانی که از این مجموعه تولیدی 
و اقتصادی نفع می برند، باید اختالفاتشــان را کنار گذاشته،  دست به 

دست هم دهند تا این مجموعه را فعال وسرپا نگه دارند.

اکران
امیر دژاکام مطرح کرد

ونا »تله تئاتر« مسکنی برای بحران کر
امیر دژاکام با اشــاره به اینکه تولید تله تئاتر می تواند از لحاظ اقتصادی 
و روانی فعالیتی کمک کننده در بحران کرونا باشــد، تأکید کرد این آثار 

باید برای جذب مخاطب، زبانی غیررسمی داشته باشند.
امیر دژاکام نویســنده و کارگردان تئاتر ر درباره تولید تله تئاتر به عنوان 
جایگزینی موقت در شــرایط بحران کرونا عنوان کرد: پیشنهاد تولید 
تله تئاتر طرح بسیار خوبی است چون با این کار هنرمندان تئاتر درگیر 
فعالیت و کار می شــوند و از لحاظ اقتصادی نیز به بچه هایی که در این 

دوران بیکار بوده اند و دستمزدی دریافت نکرده اند، کمک می شود.
این هنرمند تئاتر تأکید کرد: تولید تله تئاتــر عالوه بر کمک اقتصادی 
باعث کمک فرهنگی هم به عالقه مندان هنرهای نمایشی می شود و تا 
پیدا شدن و تولید واکسن کرونا می تواند به عنوان یک مسکن عمل کند. 
مهم تر از همه این است که ایجاد اشــتغال برای هنرمندان از طریق تله 
تئاتر می تواند به آن ها کمک روانی کند چون کار کردن فرد را می سازد 
و هر شــخصی چه زن و چه مرد بعد از مدتی کار نکردن دچار افسردگی 
می شود که همین مساله می تواند تبعات جبران ناپذیر برای جامعه در 
بر داشته باشد.وی ادامه داد: اجرای این طرح در شرایط طبیعی در کنار 
تئاتر صحنه ای بسیار جذاب اســت اما زمانی که تئاتر نداریم و تنها قرار 
اســت از تله تئاتر به جای اجرای زنده صحنه ای اســتفاده کنیم در حد 

چند ماه و تا عادی شدن روال می تواند کمک کننده باشد.
این کارگردان و مدرس تئاتر درباره لزوم بهره گیری از شــیوه های نوین 
برای جذب مخاطبــان تله تئاترها عنوان کــرد: برنامه های تلویزیونی 
مانند »دورهمی«، »خندوانه« و تا چند وقــت قبل »۹۰« برنامه هایی 
بوده و هســتند که نســبت به بقیه برنامــه ها از مخاطبــان زیادتری 
برخوردارند و راز موفقیتشان نیز این اســت که زبان غیررسمی را برای 
ارتباط بــا مخاطبان خود انتخــاب کردند. زبان رســمی در این زمانه 
پاسخگوی نیاز تماشاگران تلویزیون نیست چون زبان تمام برنامه های 
این رسانه رسمی است و اگر تئاتر هم بخواهد به سمت بهره گیری از این 

نوع زبان برود موفق نخواهد بود.
دژاکام در پایــان صحبت هایش متذکر شــد: زبان رســمی، متکلف، 
محتاط و متملق اســت و در برخــی مواقع حرف راســت را نمی زند و 
نســبت به زبان محاوره و غیررســمی کمتر مورد اعتماد است بنابراین 
تا زمانی که تعادل به هم نخورد، ما تئاتر و سینما نخواهیم داشت. زبان 
غیررسمی زبان مردم کوچه و بازار است و تله تئاتری موفق خواهد شد 

که به زبان مردم حرفش را بزند.

سپند امیر سلیمانی:

 باید به تاریخ کشورمان در هر برهه ای
 اهمیت دهیم

سپند امیر سلیمانی می گوید: تولید برنامه ها و کارهای فرهنگی متعدد 
در حوزه تاریخ کشــورمان یکی از نیازهای اصلی برای نسل امروز است. 
باید به تاریخ کشورمان در هر برهه ای اهمیت دهیم؛ چه بسا که بخشی 
از آن هم به دفاع مقدس مربوط می شــود. البته اگر همچون فیلم های 
دهه شــصت تصویری فراواقعی از رزمنده های خود نشــان دهیم، در 
روزگار کنونی جواب نمی گیریم. باید بــه روز حرکت کنیم و بر همین 
مبنا تیپ نگاری آدم های مختلف که از طبقــات مختلف جامعه بودند 
را به تصویــر در آوریم. یکی از تازه ترین اقداماتی کــه با هدف تجلیل از 
حماسه آفرینی های شــهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی هشت ساله در 
دست انجام قرار گرفته اســت، برگزاری مســابقه طراحی لوح و بنای 
یادبود شــهدا و ایثارگران؛ به ویژه شــهدای راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران است که به همت این شرکت در دست برگزاری است.
برای بررســی نقش و اهمیت برگزاری این رویداد و رویدادهای هنری 
از این دســت که به منظور زنده نگه داشتن یاد و نام شــهدا و ایثارگران 
و تجلیل از مقام رفیعشان برپا می شوند، به ســراغ سپندامیر سلیمانی 

بازیگر سینما و تلویزیون ایران رفتیم و با او به گفت وگو نشستیم.
سپند امیرســلیمانی )بازیگر ســینما و تلویزیون( با بیان اینکه اینکه 
برگزاری مســابقه طراحی بنای یادبود شــهدا و ایثارگران در مجموعه 
راه آهن تلنگری به جامعه است که سعی دارد تا جانفشانی های جوانان 
این مرز و بوم را در ۸ ســال جنگ تحمیلی نمایش دهد، خاطر نشــان 
کرد: تاریخ کشــور ما پر از ایثار و از جان گذشتگی های مردم است. چند 
سال قبل که برای تهیه مستندی به ایستگاه های مختلف راه آهن سفر 
کردم، شنیدن خاطرات هر ایســتگاه و خدمتی که پرسنل خدوم آن در 
دورترین نقطه ی جغرافیای این کشــور و در مناطق سخت آب و هوایی 

انجام می دهند به نظرم چیزی کمتر از ایثار نیست.
وی به خاطره ای از رشــادت ۳ نظامی در منطقه ســرخس ایران اشاره 
کرد که با کمترین امکانات در مقابل نیروهای شوروی ایستادند و گفت: 
برای تهیه مســتندی از اولین پل راه آهن که به منطقه ســرخس سفر 
کردم، متوجه شدم که در تاریخ این مرز وبوم، حس میهن پرستانه موج 
می زند. وقتی تاریخ ایســتادگی یک سرجوخه با دو ســرباز خود را در 

مقابل نیروهای ارتش روسیه شنیدم بر ایرانی بودن خود بالیدم.
سلیمانی با تاکید بر اینکه لوکیشــن راه آهن دارای حس غربت عجیبی 
است که در خود رازها و خاطراتی بسیاری دارد، ادامه داد: تاریخ راه آهن 
پر از حادثه های تلخ و شــیرینی اســت که هر ایرانــی در زندگی خود 
خاطراتی را با آن دارد. نقش این وســیله حمل و نقل در جنگ تحمیلی 
و بحران های طبیعی از جمله سیل و زلزله و کمک به مردم کشور، بدون 
شک نقشی بیشتر از یک وسیله جابجایی به آن داده است که نیاز است 
تا با تولیدات فرهنگی و هنــری به نمایش هر چه بهتــر تاریخ راه آهن 
کمک کنیم.   بازیگر فیلم »اخراجی ها« در پاســخ به این پرسش که آیا 
با گذشت سال ها از جنگ تحمیلی، هنوز هم نیاز به تولید آثار فرهنگی 
و هنری در این زمینه اســت؟ گفت: از نظر من برای تاریخ کشورمان در 
بســیاری از بخش ها به خصوص تاریخ دفاع مقــدس خیلی کم هم کار 
شــده اســت. به نوعی تولید برنامه ها و کارهای فرهنگی متعدد در این 
زمینه یکی از نیازهای اصلی برای نسل امروز است. شخصا فکر می کنم 
باید به تاریخ کشورمان در هر برهه ای اهمیت دهیم؛ چه بسا که بخشی 
از آن هم به دفاع مقدس مربوط می شــود. اگــر بخواهیم فیلمی تولید 
کنیم که در آن با استانداردهای دهه 6۰ که یک رزمنده به تنهایی تعداد 
زیادی از نیروهای عراقی را می کشــت، مطمئناً در روزگار فعلی جواب 
نمی گیریم. امــروز باید به روزتر حرکت کنیم. نمایش یک شــخصیت 
عرفانــی و آرمانی از رزمنــده ها که خیلــی فراتر از حــد انتظار ظاهر 
می شــدند هم در کارهای جدید باید تغییر کند و تیپ نگاری آدم های 

مختلف که از طبقات مختلف جامعه بودند را به تصویر در آوریم.
امیر ســلیمانی در ادامه خاطر نشان کرد: بدون شــک برگزاری یادبود 
بنای شــهدا که توســط راه آهن و در حوزه هنرهای تجســمی برگزار 
می شــود، می تواند کمک کند تا نســل جوان هر چه بهتر به تماشای 
یادبود افرادی که نقشی در ۸ سال دفاع مقدس داشتند و مطالعه تاریخ 
و چیســتی آن بروند. راه آهن که همواره عالوه بر نقــش حمل و نقلی 
در رویدادهای فرهنگی و هنری و برگزاری جشــنواره ها در ســال های 
گذشته گام های خوبی برداشــته اســت، می تواند کمک کند تا با این 
رویداد در حوزه ایثار و شــهادت، به زنده کردن بخشــی از تاریخ کشور 

کمک شایانی کند. 
وی در پایان بیان داشــت: توجه راه آهن در میان دســتگاه های دولتی 
کشــور به مقوله هنر یک امتیاز خاصی را به این نهاد می دهد و از نظری 
باید بگویم همین که راه آهن در خود شــخصی مثــل زنده یادمرتضی 
احمدی را پرورش داده است که ما شــاهد کارهای خوبی از او در تاریخ 

تلویزیون باشیم را باید به فال نیک گرفت.

اجرا

یادبود


